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  لثلث العدد الثا العدد الثا––نشرة عسكرية تصدر عن اجلناح العسكري للمجاهدين يف جزيرة العرب نشرة عسكرية تصدر عن اجلناح العسكري للمجاهدين يف جزيرة العرب 

   

                                   ء مبا كسب رهني ، وأن املـرء ال                                             يف الشريعة اإلسالمية أن كل امرى                              إن من املسائل املقررة   
           ّ                             ملسلم ولو ختلّى عنها الناس ، بل إا          ّ                                                      يكلّف إال نفسه ، فالواجبات الشرعية جتب على الفرد ا         

  .            تتأكد يف حقه 
          نان ، فهو                                      اإلعداد يف سبيل اهللا وجهاد أعداء اهللا بالس  :                                      ومن األوامر الشرعية والواجبات العينية 

ٍ            ّ       ّ                                           واجٍب على كل مسلٍم مكلٍّف ذكر وإن ختلّف من ختلّف من املسلمني ، واهللا تعاىل يقـول                ّ     ٍ             ٍ    :   
    َِّبيِل اللفَقَاِتلْ ِفي س   َّ     ِ  ِ     ِ ْ  ِ َ َ   الَّـِذين أْسب كُفأَنْ ي ى اللَّهسع ِمِننيؤِض الْمرحو كفْسِإلَّا ن كَلَّفِه ال ت     ِ َّ    ْ    ُ   ْ َ   َّ          ِِ   ْ    ِ       ْ    َّ ِ   َّ َ      ِ

      ً                                               ، إذاً فالواجب عليك أنت بشخصك أن تقوم باإلعداد            َ   ً  ْ     َ   َّ        َ َ    ِ  ً      كَفَروا واللَّه أَشد بأْساً وأَشد تنِكيالً     
                                       ع فعل شيء ، فلو قال هـذا غـالم                                                                 واجلهاد ولو كنت وحدك ، وال تقل أنا واحد ال أستطي          

                  األخدود ملا صنع شيئاً من تلك األجماد اخلالدة ، فعليك نفسك وإن ختلف النـاس ، وهـب                                                                         ً                  
  .                       والدال على اخلري كفاعله   )             وحرض املؤمنني     : (              التنس وصية اهللا    و                         للجهاد وإن قعد األكثرون ، 

   

  ....                    كتاب  يهدي كتاب  يهدي   §§
     هو رزقها هو رزقها    ٌ    ٌموال موال  هو خلقها وأ هو خلقها وأ          أنفس أنفس   
  ....                    وسيف  ينصر وسيف  ينصر   §§

   جي ثري جي ثري              البندقية              البندقية
  ......عذب القول عذب القول   §§

     ماض وأعرف ما دربي    ماض وأعرف ما دربي            
 

                          من عبق التاريخمن عبق التاريخ  §§
     المستضعفين المستضعفينإمامإمام.. .. أبو بصير أبو بصير 

   .. ..حرب العصاباتحرب العصابات  §§
  عبد العزيز المقرنعبد العزيز المقرن: :   القائد   القائد 

  ....الرياضة البدنية الرياضة البدنية   §§
  ةة     الحمية المثالي     الحمية المثالي                          
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                             @@@             
  
                                                ً       ً         ً                   ً     ً                            احلمد هللا  كثريا ، والصالة والسالم على من بعثه اهللا بشرياً ونذيراً ، وداعياً إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً ، أما                      

  :    بعد 
                                                                      ر الذين مل يهتدوا بالكتاب والسنة ، فال يكادون مييزون بني احلـق                                                    فإن الفنت إذا تتابعت طمست على بصائ      

   إال                               إال من رحم اهللا ، وما ذاك                                          تحرك إلنكاره ، وال حيس بشناعته                                                 والباطل ، ومن عرف منهم احلق مل يكد ي        
                                                                      ، فترى اليوم من الشر واملنكر ما مل تكن تتوقع حصوله قبل سنوات معدودات ،                        ً      ألن الفنت يرقق بعضها بعضا ً     

          وما ال تتوقع موقف الناس منه ، ومن ذلك ما ي                                                            حدثه الرافضة اليوم يف مدينة رسول اهللا                                                من صور الشرك                  
  .                                                                 األكرب والبدع مما مل يكن خيطر ببالك أن يقع يف بلد التوحيد ومهد الرسالة 

            لطخت يـده                     ذلك ارم الذي ت     )          كلينتون    (                                                    ما جترأ به املشرك النجس كلب أمريكا السابق                      ً   ومن ذلك أيضاً  
                                                                                                  بدماء املسلمني يف أفغانستان والسودان ، عبد اليهود الذي ما تواىن عن خدمة مصاحلهم طيلة حكمـه ، ذاك       
                                                                                                              الذي مأل الدنيا ننت سريته وعهره مع مومسات قومه فال جيد من سفهائنا إال االحترام والتبجيل وإغداق املال                  

                                           من الثمرة إال كما يف عقول مستضيفيه الفارغة                            تستغرق نصف ساعة وليس فيها مل                     له على كلمات معدودات 
                                                                                                           ، ذلك ارم الذي كان يسخر من شباب اجلزيرة ويصفهم باجلبناء ، جاء هذا ارم اخلبيث ليجتمـع مـع                    

                                                                                                   الرجال والنساء من سفهاء املنتسبني إىل اإلسالم ليعلمهم أمور دينهم ، بل وليتجـرأ علـى رسـول اهللا          
                                ً                وسريته اليت سيسريها لو كان موجوداً يف هذا الزمان                     بكل ثقة عن هدي النيب                          وزوجاته الطاهرات ليحدثنا 

              من النساء                      لو رأى رسول اهللا       :                             تقول عائشة رضي اهللا عنها          !!                                           وأنه كان سيسمح لزوجته بقيادة السيارة       
      وما             رضاه رسولنا                                                         ملنعهن من الصالة يف املساجد ، مث يأيت هذا القذر لينبئنا مبا ي–              تعين يف زماا –         ما نرى   

   .         ال يرضاه 
                             :                                                           ملـا دخلـت جزيرتـه ولكـن             ً       حيـاً                                                                 قاتلك اهللا وكل من واالك ، أما واهللا لو كـان رسـول اهللا               

                                                               بل إىل حني ، فقد آذن ليل الذل بالرحيل ، وأزف فجـر                           ً   ولكن ليس أبداً        ،                             خال لك اجلو فبيضي واصفري    
                                                                                    هذا العلج وقومه من أبناء اجلزيرة ما يعرفهم قدر أنفسهم ، وذلة الكفر الذي                                             العزة والكرامة ، وسوف يرى      

                                                                                                                مأل قلوم ، فلقد بدأ اجليل الصاعد من شباب األمة يؤدي دوره ، ويأىب أن يعيش حياة اهلون والدعة الـيت                     
      حىت ال       اده    جه                                           ً                                                     ارتضاها أهله وعشريته ، ويقدم حياته وروحه فداًء هلذا الدين ، ويستكمل إعداده ، ويواصل                

                                                                                                    تكون فتنة ويكون الدين كله هللا ، أما واهللا لو أدى الناس حق رم ، وحققوا توحيده ، وجاهدوا يف سبيله ملا      
   .                                                                                   وصلنا إىل مثل هذه احلال املزرية اليت تكون مثل هذه املواقف كاشفة هلا ومسلطة األضواء عليها 

     .                                 اللهم انصر دينك وعبادك الصاحلني 
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@@@
 

   :               قال اهللا عز وجل 
                                        َّ                                                                إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأنَّ هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون وعدا                    ﴿

                                                                       جنيل والقرآن ومن أوىف بعهده من اهللا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلـك                         عليه حقا يف التوراة واإل 
  . ﴾                هو الفوز العظيم 

ٍ                                                 َ                                                 وهذا أعظم عقٍد بني اهللا عز وجل وعباده ، فاشترى األنفس واألموال بالقَتل يف سبيله والقتال وأثاب عليـه                                
                             ّ          التوراة واإلجنيل والقرآن ، وأكّد ذلك مبا           ّ                                                        اجلنة ، وأكّد ذلك بأنه وعد منه حق أوجبه على نفسه ، وعد به يف         

ٍ                                                ومن أوىف بعهده من اهللا ، فأي عاقٍل جيد يف نفسه اجللد والصرب عن هذا الوعد العظيم من     :                   ال يشك فيه أحد                                   
  .                                            اهللا العظيم؟ وهذا العهد ممن ال خيلف العهد وامليعاد

                                      ده مل خيرج من ملكه ، وأثاب عليه ما هـو                     شترى ما وهبه وهو بي    قد ا                         َّ        وانظر إىل سعة كرم الكرمي جلَّ وعال ف  
                    أنفس هـو خلقهـا ،     :                                                                                أعظم منه ، والكل من عنده سبحانه ، أخرج ابن أيب شيبة عن احلسن البصري قال          

  .        ٌ         وأموالٌ هو رزقها
                                                                                                          وقد أوقع اهللا يف اآلية هذا العقد الذي هو أصل عبودية العبد لربه والعالقة بينه وبني خالفه علـى القتـال يف          

                   َّ                                                               يقتلون ويقتلون ، ألنَّ القتال يف سبيل اهللا ذروة السنام ، وطلب املوت والشهادة غاية          :                     ، وفسره بقوله          سبيله
  .                                                                                            الصدق يف الوفاء بالعقد من عبده ، وإن كان هذا العقد الذي مثنه اجلنة يشمل مجيع فرائض الدين وشعائره

      َّ                                           هره أنَّ العقد ألصحاب هذه الكتب ، وهذا يضعف ما         ّ                                                       وأكّد اهللا العقد بأنه يف التوراة واإلجنيل والقرآن ، وظا         
                                                                                                             ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا من أن اجلهاد مل يفرض على النصارى ال للطلب وال للدفع ، بل                     
                                                                                                              ظاهر اآلية أنه مفروض عليهم مذكور يف إجنيلهم ، كما أنه مفروض على أهل الكتاب من اليهود قبلـهم ،                    

                                                                                            هاد على قوم موسى اليهود يف التوراة ، وقبل ذلك كان اهللا يأخذ املعرضـني بالعقوبـات                                  وأول ما فرض اجل   
  .                                     الكونية من عنده كما جاء يف بعض اآلثار

                                                                                                                وختم اهللا جل وعال اآلية باألمر باالستبشار ذا العقد الذي هو ربح حمض ال مقابل له من العبد ، بل الثمن                     
                                                                      مسلم باالستبشار ذا العقد عموما ، وبفرض القتال املنصوص عليه يف                                                   والسلعة من عنده ، ويف هذا أمر كل         

ٍ                                                               العقد خصوصا ، والذي يستبشر بعقٍد كهذا العقد ويؤمن به حق اإلميان ، ال جيد يف نفسه حرجا من القتال ،                                 
              ائـذن يل وال                                                                                                 وال ينظر نظر املغشي عليه من املوت إذا مسع اآليات والنصوص احملكمة يف اجلهاد ، وال يقول                  

                                                                                                               تفتني ، وال يقول غر هؤالء دينهم ، وال يظن أن لن يرجع املؤمنون وااهدون إىل أهليهم أبدا ويظن ظـن                     
  .     السوء
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  ٥  

ٍ                                      بل يستبشر بقلبه ، ويسر ذا العقد والفضل من ربه ، وحمالٌ أن أن يستبشر بعقٍد مث ال يبذل الثمن فيـه وال                                ٌ                                                     
                                                                           ة االستبشار بالعقد أن حيرص على إمتامه ، ويتضرع إىل املوىل جل وعال أن                                                يسعى يف إمتام الصفقة ، بل حقيق      

  .              َّ                                     يعينه عليه وأالَّ يصرفه عنه وحيرمه منه بعد إذ هداه إليه
  

ٍ                                                  وهذه الكلمات بني يدي كالٍم نفيٍس البن القيم رمحه اهللا يف هذه اآلية آثرت أن أنقله بطوله       ٍ                       :   
       ، وأن                      َ   وأعاضهم عليها اجلنةَ                                      شترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم﴾       ا ﴿                   وأخرب سبحانه أنه       ((   :               قال رمحه اهللا    

                ، مث أكـد ذلـك                                 ، وهى التوراة واإلجنيل والقرآن                                َ         َّ   ِ               هذا العقد والوعد قد أودعه أفضلَ كتبه املرتَّلة ِمن السماء      
ِ                   ، مث أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبِشروا ببـيع                                                              بإعالمهم أنه ال أحد أوىف بعهده منه تبارك وتعاىل                                        الـذي    هم        

  .                                  ، مث أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم             عاقدوه عليه
ِ          َ         َّ           فليتأمِل العاِقد مع ربه عقد هذا التبايِع ما أعظم خطَره وأجلَّه                                   ِ      ِ               ، والثمن جنات    ري                َّ         ، فإن اهللا عز وجلَّ هو املشت         

               ِ      ه وأكرمهم عليه ِمن                                           جرى على يده هذا العقد أشرف رسل            والذي   ،                         والتمتع برؤيته هناك                 والفوز برضاه         النعيم
ٍ      ٍ ، وإن ِسلْعةً هذا شأْنها لقد هيئَت َألمٍر عِظيٍم وخطٍْب جسيٍم               املالئكة والبشر ْ     ٍ  ِ    ٍ   َ   َ           ْ       ً  ْ ِ          :   

 

ِ فاربأ بنفسك أن ترعى مع اهلمل  قد هيئوك ألمر لو فطنت له                             
 

ِ     لِلجبان املُعِرِض املُفِْلس وسوِم            ، فما                           اشترامها من املؤمنني       الذي    ُ                           بذلُ النفس واملال ملالكهما         :  َ     ِ       ِ   مهر احملبِة واجلَنةِ         ِْ ُ    ِ  ِ  ُ        ِ 
   !! ؟          هذه السلعة

ِ    َ ا بالنسيئة املُعِسرونَ       فيبتاعه      َ    ، وال كَسدت                   فيستامها املفلسون     هزلت     َِّ     باللَِّه ما   ُ                ن  يف                  ، لقد أقيمت للعرضسوق م         
    كون  ت      ُ     هم يصلُح أن            َّ                        َ    فتأخر البطَّالون وقام احملبونَ ينتظرون أي   ؛                                     ، فلم يرض ربها هلا بثمن دون بذل النفوس     يزيد 

  . ﴾     ٍَّ                              أذلٍَّة على املؤمنني أعزة على الكافرين   ﴿     يد  يف                            ، فدارت السلعة بينهم، ووقعت             نفسه الثمن
         اخللـي                                     ، فلو يعطى الناس بدعواهم الدعى           ُ  ِ                                       طُوِلبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى       :      َ ُ                  ملا كَثُر املدعون للمحبة   

  .   جي    الش  ِ َ َ ِحرفَةَ 
                                       قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم          ﴿                    ِ    ِ      هذه الدعوى إال ِببينةِ            ال تثبت   :        ، فقيل          ِ   الشهودِ  يف    ون             فتنوع املدع 

  ،       ُ  ِ                      ، فطُوِلبوا بعدالة البينـة            ِ        ِ            ِ       أفعالِه وأقوالِه وهديه وأخالِقه     يف                        ، وثبت أتباع الرسول                   ُ ُّ    فتأخر اخللق كُلُّهم     ﴾    اهللا
                     فتأخر أكثر املـدعني       ؛     ﴾                                          اهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم        جي   ﴿    َ  ُ        ُ                ال تقَبلُ العدالةُ إال بتزكية        :     وقيل

ِ    َ ، وقام ااِهدونَ        للمحبة           .  
              ِ                  فإن اهللا اشترى ِمن املـؤمنني           ؛                          موا ما وقع عليه العقد         ّ  ، فسلّ                                    إن نفوس احملبني وأمواهلم ليست هلم       :           فقيل هلم 

ِ      ، وعقد التبايع يوِجب             َ                   َ     أنفسهم وأموالَهم بأن هلم اجلنةَ                         ِمن اجلانبني التسليم             ِ          عظمةَ املشتر         ؛ فلما رأى التجار            َ                     ي   
ِ                                   قَدِر من جرى عقد التبايع على يديه             وجاللة     ،      َ         وقَدر الثمن   َ    الكتاب وِمقدار ،             ِ   الذي      فيه هـذا العقـد أُثِْبت                      ِْ ُ     ،  

ِ                      ِن الفاحش أن يبيعوهـا          ِ     ُ                      ، فرأوا ِمن اخلُسران البـين والغب            ِ     ً      ً                 ُ                   عرفُوا أن للسلعة قدراً وشأناً ليس ِلغريها من السلع        
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  ٦  

ِ             ِ                   َّ                   بثمن بخٍس دراِهم معدودة تذهب لذَّتها وشهوتها وتبقى تِبعتها وحسرتها        ٍ          َّمجلـة   يف                 فاعل ذلك معدود      َّ ، فإن        
  .         السفهاء

  ،     ك        ُ  ِ         ِ  ُ واهللا ال نِقيلُك وال نستِقيلُ  :           ، وقالوا                       َ                     ً ِ               فعقدوا مع املشترى بيعةَ الرضوان رضى واختياراً ِمن غري ثبوت خيار
    وسلَّموا املبيع فلما متَّ العقد              َّ          َّ          ما                    ُ          ُ          قد صارت أنفُسكم وأموالُكم لنا      :           ، قيل هلم واآلن فقد رددناها عليكم أوفر ،                                       
ٌ                          وال حتسنب الذين قُتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياٌء عند ربهم يرزقـون           ﴿                       كانت وأضعاف أموالكم                                  ُ                ﴾  مل    

                              قبول املعيب واإلعطاء عليه      يف      ِ                           ، بل ِليظهر أثر اجلود والكرم                 عليكم                               ً           نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلباً للربح     
   .                             ِ ، مث مجعنا لكم بني الثمن واملثمِن     َّ      أجلَّ األمثان

 
                  ، ورد عليه البعري     َّ   َّ          َ     ، مثَّ وفَّاه الثَمن وزاده                                                  َ           تأمل قصةَ جابر بن عبد اهللا وقد اشترى منه صلى اهللا عليه وسلم بعريه

ِ     َ           ، فذكَّره ذا الفعِل حالَ أبيه مع اهللا      ِ   ُ   وقعِة أُحد يف                   صلى اهللا عليه وسلم      النيبِ  َ    ِتلَ مع                ُ  وكان أبوه قد قُ ،         ، وأخربه        َّ           
ِ  َ   ً   َ  َ    ، وكلَّمه ِكفَاحاً وقَالَ       َّ           أنَّ اهللا أحياه      َّ      :    اي    عبدي      لَىع نمت     َ                   حيط به علمه أن يه وكرمجود ظُمع نفسبحان م ،                                     ُ              

ِ          ن ووفَّق لتكميِل العقد                    َ                ، فقد أعطى السلعةَ وأعطى الثم            اخلالئق        َّ           على عيبه وقبل املبيع ،                               َّوأعاض عليه أجـل ،     َّ                
ِ       ، ومجع له بني الثَّمِن                                       ، واشترى عبده من نفسه مباله            َ األمثانَ  َّ               ذا العقد                  وأثىن عليه     ُ   واملُثمن وهـو                         ، ومدحه ،         

   .                   انتهى كالمه رمحه اهللا      ))            ، وشاءه منه     َّ       وفَّقه له    الذي       سبحانه 
   وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعنيواهللا أعلم وصلى اهللا

  

  
 
 
 

 
                        

 
فليقاتل يف سبيل اهللا الذين يشرون احلياة الدنيا (( قال الشهيد احلي سيد قطب رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل 

  )) .   باآلخرة ومن يقاتل يف سبيل اهللا فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما
ال يعرف القتال للغنيمة وال يعرف القتال للسيطرة وال ،  إال يف هذا السبيل                   ًفاإلسالم ال يعرف قتاال (( .. 

 وال لالستيالء على السكان ،ه ال يقاتل لالستيالء على األرض إن، يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي 
س األموال يستثمرها يف املستعمرات وشبه أو لرؤو مات للصناعات واألسواق للمنتجاتال يقاتل ليجد اخلا، 

إنه ال يقاتل د شخص وال د بيت وال د طبقة وال د دولة وال د أمة وال د جنس ، املستعمرات 
 البشرية خبريات متاعإمنا يقاتل يف سبيل اهللا إلعالء كلمة اهللا يف األرض ولتمكني منهجه من تصريف احلياة وإل

   ))  .دله املطلق بني الناسهذا املنهج وع
 



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

 

  
  ٧  



                     
                                                         @@@



 ٧،٦٢عيار  " G – 3 " " ٣ –جي " سالح 
 

                     اهد بني يديك طريقة                                                             هو السالح الرئيسي للجيش السعودي وها حنن نضع أخي ا           "          جي ثري     "           سالح الـ   
                                                                                                               استخدامه ، وفكه وتركيبه لكي تتمكن من توجيهه إىل حنور أعداء الدين من الصليبيني وأذنام املرتدين إذا                 

   .                                 ً    شاء اهللا ووقع هذا السالح يف يدك يوماً ما 
        على ما                   م ، ومت بيعها         ١٩٥٩     سنة    "                   هيكلر أوند كوش      "                                                       بندقية آلية أملانية الصنع ، قامت بإنتاجها شركة             هي  

   .                  يزيد عن ستني دولة 
                                                                                                    ميكن استخدام هذه البندقية كبندقية اقتحام أو كبندقية قناصة بعد تزويدها مبنظار األشعة حتـت احلمـراء أو     

  .                                                                 نظار عادي كما ميكن استخدامها كقاذفة قنابل وذلك باستخدام ذخرية خاصة  مب
 .  ن ، واهلند ، وإيران ، والسعودية  ، تركيا ، باكستامنركاالد: منها ويصنع السالح يف عدة بلدان 

 : مواصفات السالح 
 NATO ٧،٦٢ عيار السالح
  ملم٥١ Î ٧،٦٢ عيار الطلقة
  ملم٤٥٠ طول السبطانة

 م كلج٤،٢٥                ًوزن السالح فارغا 
 يوجد نوعني بالستيكي وآخر حديدي يتداخل حول السالح أمخص السالح

 قةيف الدقي/  طلقة ٥٥٠ معدل الرماية النظري
  متر٥٠٠ إىل ٤٠٠ املدى املؤثر

 يف الثانية/  متر ٨٠٧ االبتدائيةالسرعة 
 باهلواء التربيد
  طلقة٢٠خمزن سعة  التغذية
 رماية آلية ، ورماية نصف آلية نوع الرمي

 
 : وصدر منها عدة أنواع منها  "  G – 3" وقد مت تطوير بندقية الـ 

١ –) G3 A1 (  



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

 

  
  ٨  

 
٢ – ) G3 A2(  

 
٣-  ) G3 A3 Z( 

 
٤-)  G3 SG3(  

 
٥ – ) G3 A4 ( 

 
 

 : طريقة الفك 
فك املسمارين املوجودين خلف جمموعة القبضة املسدسية اللذان يربطان األمخص مع البدن مع مؤخرة  -١

 . الزناد 

 
 . انزع األمخص مع نابض اإلرجاع كما تنفصل مؤخرة جمموعة الزناد  -٢



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

 

  
  ٩  

 
 . ن يف ثقوب يف مؤخرة األمخص يوضع املسماران السابقا -٣

 
 . يفك املسمار الذي يربط مقدمة جمموعة الزناد مع البدن  -٤

 
 .انزع جمموعة الزناد  -٥

 
 . اسحب يد األقسام حىت خترج لك األقسام متبوعة مبجموعة اإلبرة  -٦

  



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

 

  
  ١٠  

أيت بروز حاوي اإلبرة  أدر حاوي الكرات نصف دورة مث اسحبه إىل األمام مث أدر حاوي اإلبرة حىت ي-٧
 . على جتويفها فتخرج اإلبرة من حاويها والنابض 

 
 .فك املسمار األمامي املوجود أمام أسفل الشعرية لفك غطاء السبطانة  -٨

 
 .  اللهب عكس عقارب الساعة لفكها مشتتأدر  -٩

 
بروز قيد اجلهاز الداخلي أيت ياألمان إىل األعلى حىت  ] S[ ارفع جهاز انتقاء منط الرماية من الوضع  -١٠

 . على جتويفه مث اسحب اجلهاز للخارج 

 
 .أخرج جمموعة الزناد من القبضة املسدسية برفعها لألعلى  -١١

 
 : مالحظة 

 :  اتبع اآليت عند تركيب جمموعة اإلبرة
  .                          ابضها باستقامة جتويف الربوز  ن                 اجعل حاوي اإلبرة و - ١
  .                           ة من ناحية اليمني أو اليسار                                ادفع احلاوي للداخل وأدره نصف دور - ٢



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

 

  
  ١١  

                                مع عقارب الساعة جيب أن تكـون       ]          درجة     ٩٠  [                                              اضغط قيد عملية اإلغالق وأدر حاوي الكرات         - ٣
                                                                                           مسافة بني حاوي الكرات وجمموعة األقسام وختتفي الكرات يف جوانب احلاوي ألن بروزها مينـع               

  .                              دخول جمموعة األقسام يف بدن السالح 
 

 : احلركة امليكانيكية 
 .سطة ساحب األقسام املوجود على يسار السبطانة اسحب جمموعة األقسام بوا  -١
 .أعد ساحب األقسام إىل موضعه األصلي  -٢
                                         إىل الداخل يف جتويفني على جدار البدن               وتدخل                                                   عند سحب جمموعة األقسام تندفع كرات جمموعة اإلبرة         - ٣

                                      غالق وانفصال تالمس جمموعة األقسام عن حاوي                                                            من الداخل مما يؤدي إىل حترير جمموعة اإلبرة من عملية اإل          
  .                                            الكرات ورجوع األقسام إىل اخللف رغم نابض اإلرجاع 

                                وجودة يف طريقها وتلقمهـا حجـرة                     تأخذ الطلقة امل                             بواسطة قوة دفع النابض                            عند تقدم جمموعة األقسام     - ٤
  .        االنفجار 
 : مالحظة 
               نـادق األخـرى                                بدفع الغاز كما هو معروف يف الب                                                   هذه البندقية صممت بطريقة غري عادية فهي ال تعمل     ®

                   ً                             ً                        فاملغالق ال يكون مغلقاً باملعىن الدقيق للكلمة بل مزوداً بكرات يدفعها              ،                  رتداد املتأخرة                         ولكنها تعمل بقوة اال   
  .                                                                        تقدم حاوي اإلبرة فتدخل يف جتويفني على جدار البدن من الداخل قبل حجرة االنفجار 

       ً                                                               ق مغلقاً حىت هبوط ضغط الغاز لدرجة األمان وذلك يرجع لشكل تصميم                                          عند حدوث االنفجار يبقى املغال    
   .                                                              التجويف وعالقته بالكرات حيث أن الكرات جترب على اخلروج من جتاويفها 

                                                             يدفع الظرف الفارغ للوراء ويدفع هذا بـدوره جمموعـة                  االنفجار                                      كما أن ضغط الغاز املتخلف يف حجرة        
   .                                ذا تكتمل الدورة وتتكرر من جديد             ً                    األقسام ضاغطاً على نابض اإلرجاع وهك

                                                                                                        عملية قذف الظرف الفارغ تتم مبرور األقسام حني رجوعها على مؤخرة ذراع قاذف الظرف فترتفع مقدمته                
               للخارج عن ميني                            أو ما يسمى باللسان الطارد                                                   ويدخل يف جمراه ويصطدم مبؤخرة الظرف فيقذفه مبساعدة الظفر

  .      السالح 
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
        



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

 

  
  ١٢  


 


                                                    @@@ 

 
موضوع السمنة ، ونصحنا بعمل محية لإلخوة الذين يعانون من كنا يف العدد السابق قد سلطنا الضوء على 

ٍ                منوذج  لوجبات غذائية                                                   ً                          مشكلة الوزن الزائد ، ولعلنا يف هذا العدد نضع برناجما  هلذه احلمية ، وهو عبارة عن     
 ..ذات سعرات حرارية منخفضة 

 اإلفطار 
 .  جرام خبز بر أو خنالة مع زبدة ٢٠ •
 ) . اجلريب فروت  ( كوب صغري من عصري الربتقال أو •
 . بيضة واحدة مسلوقة  •
 . قهوة أو شاي مع اللنب وبدون سكر  •
 الغداء 
 ) . شربة ( طبق حساء  •
 .  جرام جنب أو زبدة ٣٠ •
 . نصف رغيف خبز بر  •
 .  جرام حلم دجاج أو مسك ٦٠ •
 .طبق سلطة صغري  •
 ) . مثرة واحدة ( فاكهة  •

 العشاء 
 . طبق سلطة صغري  •
 .  جرام مسك مشوي ٩٠ج أو  جرام حلم أو دجا٦٠ •
 . كوب من عصري الطماطم  •
 . ربع رغيف خبز  •
 ) . حبة واحدة ( بطاطس مسلوقة  •
 . مثرة فاكهة واحدة  •
 . قهوة أو شاي بدون سكر ومع اللنب  •

 : وجيب أن تراعى األمور التالية 



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

 

  
  ١٣  

لقلة السعرات  ، وذلك الدجاجالسمك أو  ، و يكتفى ب-         ً  إال نادرا  –عدم أكل حلم الغنم أو البقر  -١
 . احلرارية املوجودة فيها 

 . اللنب واجلنب يكونان قليلي الدسم  -٢
 . اخلبز يكون بر أو خنالة  -٣
 . جيب جتنب السكريات واحللويات  -٤
 .  جتنب األكل بني الوجبات -٥
 . جيب التنويع بني الفواكه املأكولة  -٦

ي وضعه الشيخ البتار رمحه اهللا ، مع واآلن وبعد أن أخذنا هذا اجلدول ، نكمل وإياكم اجلدول الرياضي الذ
 هذا اجلدول لألشخاص معتديل الوزن ، أما إن كان األخ يعاين – وكما أشرنا يف العدد األول –مالحظة أنه 

 ..فعليه أن يتبع التعليمات الواردة بعد هذا اجلدول من مسنة زائدة عن احلد الطبيعي ، 
   

 الخامساألسبوع 
 

 حظاتمال التمارين املشي اليوم
  سويدي  دقيقة٣٩هرولة +  دقائق ٥         تسخني ملد ة  السبت
  سويدي  دقيقة٢٠جري +  دقائق ٥تسخني ملدة  األحد
  سويدي  دقيقة٤١هرولة +  دقائق ٥تسخني ملدة  األثنني
 سباحة  راحة الثالثاء
  سويدي مشي عادي ساعتني+  دقائق ٥تسخني ملدة  األربعاء
  سويدي  دقيقة٤٥هرولة + ائق  دق٥تسخني ملدة  اخلميس
 سباحة  راحة اجلمعة

 

 السادساألسبوع                                              
 

 مالحظات التمارين املشي اليوم
  سويدي  دقيقة٤٧هرولة +  دقائق ٥         تسخني ملد ة  السبت
 ٣هرولة +  دقائق ٣مشي + [  دقائق  ٥تسخني ملدة  األحد

  مرات٤ويعاد ]  دقائق ٣جري + دقائق 
  سويدي

  سويدي  دقيقة٥٠هرولة +  دقائق ٥تسخني  األثنني
 سباحة  راحة الثالثاء
  سويدي  متر  مث تكرر١٠٠ركض +  دقائق ٥تسخني  األربعاء
  سويدي  ساعات٣مشي عادي ملدة +  دقائق ٥تسخني  اخلميس
 سباحة  راحة اجلمعة

      : :                         ً                         ً اص ذوي الوزن الزائد كثرياً اص ذوي الوزن الزائد كثرياً                                                       بعض التمارين واإلرشادات لألشخبعض التمارين واإلرشادات لألشخ



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

 

  
  ١٤  

                                            أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يأخذ الـوبرة               رضي اهللا عنه                      عن عبادة بن الصامت   
                 إيــاكم  ،                                               مــا لــي فيــه إال مثــل مــا ألحــدكم منــه       ﴿﴿       :  :                                           مــن جنــب البعيــر مــن المغــنم فيقــول 

                     المخـيط ومــا فــوق                  أدوا الخــيط و  ،                                                             الغلـول فــإن الغلــول خـزي علــى صــاحبه يـوم القيامــة       و
                                                             اهللا تعالى القريب والبعيد في الحضر والسفر فـإن الجهـاد بـاب                           ذلك وجاهدوا في سبيل    

                    وأقيمـوا حـدود اهللا                                                                إنـه لينجـي اهللا تبـارك وتعـالى بـه مـن الهـم والغـم            ،                      من أبواب الجنـة     
   .                  أخرجه اإلمام أحمد    .        ﴾﴾          مة الئم و                                   في القريب والبعيد وال يأخذكم في اهللا ل

      . .      ً      ً يومياً يومياً     ) )            كلم  كلم   ٥٥    ( (                         املشي الطويل املشي الطويل   --  ١١
      : :                                                          مرة لكل مرحلة ، واملراحل هي  مرة لكل مرحلة ، واملراحل هي     ٢٠٢٠    ١١                  ضغط البطنضغط البطن  --  ٢٢

    ..                                                                                                  الرجوع إىل األرض ، وهذا التمرين يقوي عضالت فم املعدة الرجوع إىل األرض ، وهذا التمرين يقوي عضالت فم املعدة                                           رفع الكتفني عن األرض مث رفع الكتفني عن األرض مث   ••
      . .                                                                                                                       رفع الكتفني مع اية الظهر ، وفائدته أنه يقوي عضالت وسط البطن رفع الكتفني مع اية الظهر ، وفائدته أنه يقوي عضالت وسط البطن   ••
                                                                                                                كامل الظهر حىت ميس صدرك فخذيك ، وهو يقوي عضالت أسفل البطن كامل الظهر حىت ميس صدرك فخذيك ، وهو يقوي عضالت أسفل البطن         رفع رفع   ••
      . .                            مرة متواصلة  مرة متواصلة     ٢٠٢٠                ، وتضغط ، وتضغط     ٢٢  ))        بشم بشم     ( (                     ضغط الصدر ضغط الصدر   --  ٣٣
      . .                                                                                                                                 صعود درج املرتل والرتول منه ، وهذا التمرين مفيد لألرداف وعضالت القدم صعود درج املرتل والرتول منه ، وهذا التمرين مفيد لألرداف وعضالت القدم   --  ٤٤
      . .                 السباحة السباحة   --  ٥٥
      . .         كلم كلم        )  )     ١٠١٠    ––      ٥٥    ( (                                                                                   ركوب الدراجة اهلوائية ، والسري ا مسافة بني ركوب الدراجة اهلوائية ، والسري ا مسافة بني   --  ٦٦
                                                                                                                                                                            ة لترتيب هذه التمارين فحاول يف البداية أن يكون املشي ملدة مخسة أيام يف األسبوع ، ويومني تكـون        ة لترتيب هذه التمارين فحاول يف البداية أن يكون املشي ملدة مخسة أيام يف األسبوع ، ويومني تكـون                    بالنسببالنسب

                                                                   ً                                                                        ً     وباقي التمارين تقوم بعملها من مرتني إىل مخس مرات يف اليوم الواحد ، فمثالً بعد               وباقي التمارين تقوم بعملها من مرتني إىل مخس مرات يف اليوم الواحد ، فمثالً بعد                        ً                    ً           سباحة بدالً من املشي ،      سباحة بدالً من املشي ،      
                                                            زة القيام بالتمارين األخـرى الـيت       زة القيام بالتمارين األخـرى الـيت                                  وبعد مدة وجي    وبعد مدة وجي   ––                   بإذن اهللا     بإذن اهللا    ––                                                                  كل صالة لو قمت ذه التمارين ألمكنك        كل صالة لو قمت ذه التمارين ألمكنك        

                                                                                                                                                                      ذكرها الشيخ يوسف رمحه اهللا والسري على اجلدول الذي وضعه ، وال ننصح بالدخول يف برنـامج الشـيخ                ذكرها الشيخ يوسف رمحه اهللا والسري على اجلدول الذي وضعه ، وال ننصح بالدخول يف برنـامج الشـيخ                
    ––                                                                                                                                                                                  لإلخوة الذين يعانون من الوزن الزائد ألنه قد حيدث هلم انعكاسات مضرة بسبب ذلك ، ومن أهم األشياء      لإلخوة الذين يعانون من الوزن الزائد ألنه قد حيدث هلم انعكاسات مضرة بسبب ذلك ، ومن أهم األشياء      

                                                      أحب األعمال إىل اهللا أدومه وإن أحب األعمال إىل اهللا أدومه وإن     : :                             ً                             ً ار وعدم التوقف ، وتذكر دائماً ار وعدم التوقف ، وتذكر دائماً             االستمراالستمر    : :                              يف هذا املوضوع  يف هذا املوضوع ––                      بل هو أمهها بل هو أمهها 
      . .                                                                                               وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني     . .       قل قل 



  
  

 

 






                                                
 .أن تستلقي على ظهرك وتضع يديك خلف رأسك مث ترفع جذعك على مراحل : وطريقته  1
دفع ، وترتل صدرك حىت يقترب من األرض مث أن تستلقي على بطنك مث ترتكز على يديك وت: وقد وردت طريقته يف العدد األول ، وملخصها  2

 .ترفع مرة أخرى 



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

 

  
  ١٥  

                                                                  َ      َ              حملطة الشعرية القصرية ، لكي ت شحذ  األذهان وال متل حملطة الشعرية القصرية ، لكي ت شحذ  األذهان وال متل كما عودناكم ، يتوقف برناجمنا العسكري يف هذه اكما عودناكم ، يتوقف برناجمنا العسكري يف هذه ا
......، ولكي يالمس حداء اجلهاد آذان الشباب ، فيحدوهم إىل ميادين العمل ، ولكي يالمس حداء اجلهاد آذان الشباب ، فيحدوهم إىل ميادين العمل 

 
       

                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  ماٍض ، وأعرف            ٍ                         مـا دريب ومـا هـديف      
ــهِ  ــايل ب ــا أب ــاذره           ِ        وم ــىت أح                  ح

ــٍن ــواٍك وال حمـ ــايل بأشـ ٍ       ٍ          وال أبـ               
 أنا احلسام             بريـق            ِيف طـرٍف        ِ     الشـمس     ٍ       

و  ر  ب   ِحلُ     ِ   سيل   ُ  و  ـ  ِ ِل     َ      مـن كَ       َ     سـالَ   ٍ ٍن   يِ   ِم
ــِة ــو إىل جن ــردوِس           ِ     أهف ــاً        ِ    الف        ً    حمترق

 

                          
 

ـ            يا دهر    يف           أطمـع           ِ    ن األيـامِ             مـاذا م
  مضى الذين شغاف                     القلـب يعشـقهم                     

وصرت       َغربـةً      ٍ     هشـيمٍ      َ     حقـل    ً      وأسـى          
                                 شوقي إليهم كلمـا هجسـت           حر    وا

إين ســئمت          ــاــدنيا وزهر                           هــوى ال
 ــوت ــد بل ــا وأر              وق ــا                 لياليه      ه
    فلم أجـد غـري                  ِدرب   ِ      اهللا درب            هـدى         

فطــرت       أبتغــي تلفــي          ِ      أســعى إليــِه                 
                    ، والوغى نشبت     م  حج               والناس تصرخ أ    

     وحدي والد ماٍض ، فلو كنت                           ٍ    نا صرخت          
 

 واملوت       يرقص           ّمنعطـفِ         ّ     يل يف كل     ِ       
ـ                عندي أبرد       ِ   املوتِ      ُ فخشيةُ   ِ ِف  ر    ّ    الطّ
        ويل شغفي         ويب عزمي      ،        طريقي     على
       ِ    يف طرفِ       ِ   اهلندِ     ِ   سيفِ       ُ   وشفرةُ     ،   مين

            من صحفي      َ   سالَ      ٍ   جحيمٍ        ِ  ورب سيلِ 
        ِ     والغـرفِ                 ِ       شوقي إىل األفيـاءِ        ِ بناِر

     

                   
 

 

ـ         سعو      ؟   ي                     َ       دهن ؟ وما فيهن يطمع فَ
  !               فوا هلفـي           حويل   ن         ِ     األحبة  مِ     ن ِ ِم

 جيتاحين شرر             ِواألسـفِ          ِ     التحنـان     ِ       
ـ     َ  الكَ             ُ   نفسي م جمنونةُ   ف      ،     نفسي   ِ ِف َ لَ
ـ                   ُ          قلـيب ذرا روضـاا األُ         ّ وملّ ن  ِف ِ  
  فىت      ،       ـ وحزت آلليها من الص                      د  ِف ِ  

ـ   ـ     ِ ِه            وغري ينبوع     ِ ترِف     ً            نبعـاً ملغــ
ٍ           ِ          خلوٍد كـان يف تلـفِ          ورب   ،      ِ بِه      

       ِ      وال ختـفِ       ِ   أقـدمِ   :       يب            واهللا يهتف 
ِ                       ِ  ِ       ِقف ، لسرت فلم أبطئ ومل أِقفِ         يب     

 



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
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                                                  @@@                           
 

  )التوازن االستراتيجي النسيب : ( املرحلة الثانية 
                                                                               الصمود وبعثرة جهود العدو واسترتافه وتعطيل قدراته ، وبعد ثقة الشعب يف سالمة منهج                بعد جناح احلركة يف

                                                                                                           ااهدين وتبني الصورة عندهم ، وبعد توافد وتكاثر املتعاونني واجلنود حول اجلماعة وااهدين ، سـننتقل                
                           راتيجي النسيب أو ما يعرف بـ        ً                                                               تلقائياً إىل املرحلة الثانية من مراحل حرب العصابات وهي مرحلة التوازن االست

    ) .               سياسة األلف جرح   ( 
  :                           السمات السياسية هلذه املرحلة 

                                                                                       بعد حرب االسترتاف الطويلة سيشعر عدو اهللا بأنه من املستحيل القضاء على هذه القوة                :                 بالنسبة للعدو     )    أ  
   ّ                         علّه أن جيد املخرج مـن                                                                                         العسكرية للمجاهدين ، لذلك جتد العدو يف هذه املرحلة يتجه إىل احللول السياسية            

   .                                                   هذه املواجهة واليت يشعر فيها بأنه سيقضى عليه ال حمالة 
                                                                            ً                ولكن بسبب الظروف املستحكمة يف تلك املرحلة جتد أن اجلناح العسكري داخل النظام غالباً ما يقوم بإفشال 

             ، وسبب ذلك                                                                                          خمططات اجلناح السياسي ، وقد يتسبب العسكريون يف خسارة وفقدان السياسيني لكل شيء              
                              ٍ                                                                أن العسكريني ال يعترفون بوجود لغٍة للتخاطب مع ااهدين إال لغة الدم فقط ، وقد حتدث بعض االنقالبات     
ٍ       ٍ                          الداخلية بسبب عناد وغطرسة العسكر ، وقد يقنع العسكريونَ الساسةَ باالستعانة بقواٍت أجنبيـٍة يف هـذه                                 َ       َ                                                     

    .١                     نستان بالشيوعيني الروس                                            املرحلة كما حدث عندما استعان اهلالك جنيب يف أفغا
ِ                              يف ظل هذه السياسة اهلوجاء واملتخبطة من قبل العدو ، يدِرك ااهدون أم يف                :                     بالنسبة للمجاهدين     )    ب                                                     

                                                                                                         طريقهم إلقامة دولة اخلالفة اإلسالمية ، فتجدهم يصعدون من محلتهم السياسية املتوافقة مع احلملة العسكرية             
                                                                      بينهم وبني العدو الرئيسي من اليهود والنصارى وعمالئهم ، ويكون من الصعب                          بتوضيح معامل الصراع الدائر

                                                                                                          يف هذه الفترة على العمالء إخفاء حقيقة التواجد النصراين اليهودي يف بالد املسلمني وذلك ألن ااهـدين                 
        البالد                                                                                   سيكثفون من ضربام لقواعد وأماكن وجود العدو بدرجة ال يبقى معها أي شك يف تواجدهم يف طول

   .        وعرضها 

                                                
                                                                    ً                                                                  ولعل املتابع اآلن حلال املنطقة العربية وعمل احلكومات العملية املرتدة وخاصةً إليت يوجد فيها حركة تغيري وقتال لتلك احلكومات الكـافرة يـرى           1

                 ً                                                             رب العصابات وتارةً تنتقل إىل مسات املرحلة الثانية مث الثالثة وهكذا ، ومن                                     ً                                           التخبط الذي تسري فيه ، فمرةً جتدها تسري حسب مسات املرحلة األوىل حل            
                            ً                                                                            ً                                   أظهر األدلة على هذا الكالم مثالً ما تشاهده اليوم من بعض اخلونة من استنجادهم ببعض املرتزقة واجلنود املأجورين علماً أن احلركة مازالت يف بداية           

       لـذلك    .                                                                                  إذا انسحبت أمريكا وختلت عنا يف مواجهة اإلرهاب فإننا غري مسولني عما حيـدث آن ذاك                   ً                                   نشأا ، وأيضاً ما تراه من بعضهم عندما قال        
   .                                                                                                   وجب التنبيه على أن هذه السمات ليست قوالب جامدة أو أمور مرتلة بل هي خاضعة للمتغريات املوجودة يف املنطقة 



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
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     ً                                                                                         وأيضاً جيب على ااهدين من مواقعهم احملررة وقواعدهم اإلدارية ومراكزهم اإلعالمية مواصـلة التحـريض      
   .                                                  وكشف ضعف وعجز النظام العميل يف القضاء على ااهدين 

            أو من خالل      ً                                                                                وأيضاً جيب على ااهدين يف هذه املرحلة إرسال رسائل دبلوماسية من خالل البيانات السياسية     
                                                                                                                    لغة الدم والنار إىل كل احلكومات اخلارجية اليت تقف مع النظام العميل ، وتبيني األمر هلم بأم إذا وقفوا مع                    

       ى تلك                          ً       ً                                                                    النظام فإم سيكونون هدفاً مشروعاً لضربات ااهدين ، وجيب على ااهدين خماطبة الرأي العام لد              
                                                            ات ال دخل هلم ا ، ومثال ذلك بيانات الشيخ أيب عبد اهللا                                                  بأن حكومام تورطهم يف حروب وصراع           الدول

   .                    وبعض الشعوب األخرى   ،             الشعب الياباين   :                                   ً                  أسامة بن الدن حفظه اهللا واليت يوجه جزءاً منها إىل شعوب مثل 
   :                            السمات العسكرية هلذه املرحلة 

                           الناجح ، وتعطيلهم لقـدرات                                                   بعد عمل ااهدين الدؤوب وضربام وصمودهم الطويل   :                بالنسبة للعدو     )    أ  
                                                ً                                                        النظام وجتنيدهم للكوادر اجلديدة يتوقف العدو تقريباً أو يقل عدد محالته العسكرية يف املناطق اليت يقوى فيها        

                                                ويكتفي العدو بالغارات اجلوية على تلك املناطق وعلى   .                                                        نفوذ ااهدين واليت يظهر فيها قوة عباد اهللا املؤمنني         
                                    ً                                     ٍ  ن ، ويضطر لالنسحاب إىل مناطق أكثر منعةً بالنسبة له ، كما حدث هذا يف مناطق كثريٍة  ُ               طُرق إمداد ااهدي

                                                                                      ّ حبيث تقتصر عمليات قوات النظام على القصف البعيد بالنسبة للجبال ، أما بالنسبة للمدن فستقلّ   :          من العامل 
                         ا ، وسيظهر ضعفه البـين                                                                              كثافة العدو يف املدن إليت يقوى فيها ااهدون وتظهر سيطرم على أغلب قطاعا        

   .                             عن صد هجمات ااهدين املتكررة 
                                                                           يف ظل تصاعد عمليات ااهدين العسكرية واالستفادة املباشرة مـن اخلـربات              :                     بالنسبة للمجاهدين     )    ب  

                                                                                                               املكتسبة أثناء املواجهات أو ما يسمى باخلربة املعاصرة للحدث ، ويف ظل االستفادة من املناطق اليت يقل فيها                  
   ّ                                                                 يشكّل ااهدون يف هذه احلالة قوات نظامية تكون قادرة على بسـط              :                               ً       واجد النظام أو يكون فيها ضعيفاً        ت

                                                        ً                                                     األمن وإحالل النظام يف املناطق احملررة وتكون يف نفس الوقت قادرةً على مواجهة قوات العدو النظاميـة ،                   
   .                                       ً         وحينها ستزداد وتتعاظم قوة ااهدين يوماً بعد يوم 

  :             هذه املرحلة          القواعد يف
   .               ّ                                                           كما ذكرنا سيقلّ تواجد العدو يف املناطق الوعرة واملناطق اليت يتواجد ا ااهدون   :               بالنسبة للعدو   )   أ 

                                                                                  يف هذه املرحلة يتخذ ااهدون مراكز وقواعد إدارية يف املناطق احملـررة والـيت              :                    بالنسبة للمجاهدين      )   ب  
ٍ                                ويقيم ااهدون فيها معسكراٍت ومستشفيات وحماكم شرعية                                                 أصبحت حتت السيطرة الكاملة للمجاهدين ،                                

   .                         ً        ً                             وحمطات بث إذاعية ، ومركزاً ومنطلقاً لعمليام العسكرية والسياسية 
  :                      املفاوضات يف هذه املرحلة 

                                                                                             بعد هذه األحداث املتتابعة حيرص العدو كل احلرص على املفاوضات ، وذلك من أجل إيقـاف العمليـات          
                                                                                         ن وحماولة استرداد أنفاسه وقوته ، ويف هذه املرحلة ميكن أن يقبل ااهدون باملفاوضات                                العسكرية للمجاهدي 

                                                                                                           شريطة أن تبقى العمليات العسكرية متواصلة ، وجتد أنه إذا بدأت املفاوضات حياول كل من الطرفني شـن                  
               مائدة املفاوضات                                                                                       محالت عسكرية عنيفة قبل أو بعد أو أثناء املفاوضات وذلك لكي يثبت وجوده وقوته على           



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
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                                                                                                          وحىت يستطيع أن ينطلق من منطلق قوة أثناء املفاوضات ، وبعبارة أخرى حياول حتقيق انتصارات عسـكرية                 
   .                              تتحقق ا بالتايل مكاسب سياسية 
                            أن يسـتمروا يف العمليـات   –                                     إذا كانت هلم السيطرة على أرض امليدان –                            وننصح ااهدين يف هذه املرحلة  

   .                                             اليت تكسر ظهر العدو وجتعله يلبي طلبات ااهدين                 العسكرية ألا هي 
         إمـا أن    )                         ألن هذا سيحطم معنوياتـه    (                     شروط استسالم العدو –          لو حدثت –     ْ                   ويبحثْ يف هذه املفاوضات    

   .                                          وذلك يف مقابل إجراء حماكمات مطابقة لشرع اهللا   !                            يسلم السلطة أو يسلم السلطة 
                       كما حدث يف اليمن وكما     (                     املشاركة يف السلطة                        ين يف هذه املرحلة                                         ويالحظ أن العدو قد يعرض على ااهد      

                   ً       ً                                   وهذا األمر مرفوض مجلةً وتفصيالً فال بد أن يكون الدين كله             )          ً                                 حدث مؤخراً يف السودان بني البشري وقرنق        
   .   هللا 

  )           مرحلة احلسم     : (                املرحلة الثالثة 
   .              إذن اهللا وعونه                                                      هذه املرحلة هي مرحلة اهلجوم النهائي والقضاء على العدو ب

   :                            السمات السياسية هلذه املرحلة 
                                   ً     ً                                           تعترب هذه املرحلة بالنسبة للعدو مرحلةً حرجةً للغاية ، وهي مرحلة النهاية بالنسبة لـه ،    :               بالنسبة للعدو   )    أ  

                                                                                                          فالنظام اآلن حيتضر ومير بعملية ايار سياسي واقتصادي وعملية انقسامات داخلية ، ويكون هناك صراعات               
                                                                                                              ة بني العسكريني والسياسيني ، وتالوم فيما بينهم ، أو حتدث صراعات بني القوى السياسية املختلفـة                      داخلي

     ) .                  املعتدلة واملتشددة   ( 
     ً                                                                                                  وأيضاً قد حتدث يف هذه املرحلة انقالبات عسكرية لألسباب السابق ذكرها ، ويكون هذا االيـار رغـم                  

 ً                                                                اً بعد يوم ، كما حدث من دعم احلكومة الفرنسـية واحلكومـة                                                       املساعدات الكبرية اخلارجية اليت تزداد يوم     
                                                                                          السعودية للحكومة اجلزائرية عندما كادت تسقط بسبب ضربات ااهدين ، وكذلك ما حـدث لألنظمـة      

                                                                                أو جتد أن هذا النظام ال ميكنه أن يقوم بـدون دعم خارجي وتقدمي مسـاعدات                 .                          السابقة يف فيتنام وغريها   
                                    ً                                           هو حال حكوماتنا العربية احلالية علماً أن أكثرها مل تقم عنده حركة تغيري أو مقاومة                     مستمرة ومتواصلة وهذا

   .       مسلحة 
                                                                     يف هذه املرحلة تكثر حاالت اهلروب والعصيان من قبل أفراد القطاعات العسكرية   :                   بالنسبة للمجاهدين   )   ب 

                                  ن الفـارين ، ويعيـدوا ترتيبـهم                                                                           والقطاعات اإلدارية للعدو ، وعلى ااهدين أن يستفيدوا قدر املستطاع م       
                  ّ                          ، ويف هذه املرحلة يكثّف ااهدون من االتصـال       )                                  مع احلذر من اجلواسيس واملدسوسني      (                  ويستفيدوا منهم   

   .                                                                                  بااهدين املتواجدين خارج منطقة الصراع واالستفادة منهم يف نشر هذا الفكر يف مجيع األقطار 
                                                                اصلة اجلهاد وحترير سائر بالد املسلمني من تسلط واحتالل اليهود                                                   وإذا استتب األمر للمجاهدين فيقومون مبو     

   .            جهاد الطلب   :                                                  والنصارى ومن مث القيام بإرجاع تلك الفريضة الغائبة 
 
 



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

 

  
  ١٩  

   :                            السمات العسكرية هلذه املرحلة 
                                      ّ      ٍ     ٍ     ً                      يف هذه املرحلة سينحسر نفوذ العدو ويتقلّص بصورٍة كبريٍة جداً عن معظـم األريـاف       :                 بالنسبة للعدو     )    أ  

                                              ّ                                                             واجلبال واملناطق الوعرة والشاسعة ، ألنه عندما يكثّف ااهدون عمليام على العديد من تلك املناطق جتـد               
                                                                                                          العدو ينسحب ويتراجع إىل املدن الرئيسية ويقوم بقلبها إيل حاميات عسكرية ضخمة ، وهذا أمر مالحظ يف                 

                                          ما حدث يف أفغانستان وقت حكم جنيـب                                                                         كثري من اجلبهات اليت مرت على مدار التاريخ فعلى سبيل املثال          
                    الحنسـار إىل املـدن      ا                                                                                 عندما تصاعدت ضربات ااهدين وسيطرم على الكثري من املناطق اضطر العدو إىل             

   .       الكربى 
                 ً                                                                                                وحياول العدو جاهداً اإلبقاء على طرق االتصال بينه وبني بقية املدن ، وأن يبقي الطرق الرئيسية بينه وبـني                   

             ً                                                                               لكة وهذا أيضاً ما فعلته احلكومة األفغانية حىت أن أكثر الدعم واإلمدادات كانـت تقـدم                                الدول ااورة سا  
                                                                                                             بواسطة الطريان بسبب سيطرة ااهدين على الطرق الربية وديدهم الدائم هلا ، لذا  جيب على ااهدين أال                  

   .                يسمحوا له بذلك 
                                          اعد ااهدين وتبقى العمليات اجلوية أو القصف      ً                                             وأيضاً يف هذه املرحلة ستتوقف عمليات اهلجوم الربي على قو

   .             البعيد املدى 
                                                                      بالنسبة للمجاهدين تعترب هذه املرحلة مرحلة فتوحـات ونصـر ، فااهـدون       :                     بالنسبة للمجاهدين     )    ب  

                                                                                                              استطاعوا يف املرحلة السابقة وهي مرحلة التوازن أن يشكلوا قوات شبه نظامية تتحول بالتدريج إىل قـوات                 
                                                                       وأقصد بعصرية أا تكون على علم ودراية باحلرب النظامية وتشـكيالت             (                    ات تشكيالت عصرية             نظامية ذ 

                                                                                             اجليوش وعملها داخل امليدان وليس السري معهم يف تلك األنظمة واحملاكمات العسكرية والتشبه بالغرب الكافر 
        املغاوير   (                    ى رجال العصابات                                            ، ولكن جيب على ااهدين أن يبقوا عل         )                                      يف األمور إليت ال ختفى على الكثريين        

     ) .          الثوار –
                                                                                                       وبواسطة هذه القوات النظامية للمجاهدين يبدأ ااهدون مبهامجة املدن الصـغرى واسـتغالل الفتوحـات               

   .                  ً                                          ً                     واالنتصارات إعالمياً لرفع الروح املعنوية للمجاهدين وللشعب عموماً وحتطيم معنويات العدو 
                                                                     الصغرى أن جنود العدو حينما يرون تساقط املدن ذه السـهولة يف                                                والسبب يف استقصاد ااهدين للمدن      

                                كما حدث يف أفغانستان ، سقطت        (                                                                       أيدي ااهدين ستتحطم معنويام ويوقنون بأنه ال قبل هلم بااهدين           
     ) .                                                                       خوست مث قرديز بيد ااهدين مث تتابعت املدن تلو األخرى حىت سقطت بعد ذلك كابل 

                                                                                             هذه احلالة لن يقاتل ، وقادته سيفاوضون ااهدين حول رقام ، وجيب التنبيه هنا إىل                          اجليش يف   :        ملحوظة  
                                                                                           ّ                      أن القواعد الرئيسية يف اجلبال ال بد أن تكون فيها حامية قوية ، وأال يغتر ااهدون بالفتوحات فيتخلّون عن                 

            اهدين وعمل إنزال خلفـي                                                                                    قواعدهم احلصينة ، وذلك لئال يقوم العدو باستغالل خلو هذه القواعد من ا                             ،  
   .          الستعداد   ا                     ً                                                 ً          هلذا السبب ذكرنا سابقاً أنه على ااهدين أن يبقوا على رجال العصابات دائماً على أهبة  و
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  ٢٠  

   :                      القواعد يف هذه املرحلة 
                                                                                           يبدأ العدو باالنسحاب من القواعد املوجودة يف األرياف واجلبال واملناطق اليت يقوى فيهـا                :                 بالنسبة للعدو   

م ويضطر العدو إىل التحصن يف املدن الرئيسية وجعلها قواعد حمصنه وحاميات                 ااهدون وتكثر فيها عمليا                                                                                                       
  .     ضخمة 

                                                                                 فستكون قواعدهم يف املناطق احملررة يف املدن الصغرى واألرياف مع اإلبقـاء علـى                :                     بالنسبة للمجاهدين   
   .                  واإلدارات املختلفة                                                        قواعدهم اخللفية ومحايتها ووضعهم فيها املعسكرات واملستشفيات 

  :                      املفاوضات يف هذه املرحلة 
                                        أنفسهم ، وتقام احملاكم الشرعية حملاكمة كل      تسليم                                                     تتوقف كل املفاوضات مع العدو ، ويهدد أفراده بضرورة     

  .                            ً             املارقني اخلارجني عن الدين حماكمةً شرعية عادلة 
مراحل حرب العصابات يبقى و ف حرب العصاباتاهدأ عرفنا معىن حرب العصابات وغايات وبعد أن

.  لدينا أمور مهمة وشروط أساسية لشن حرب عصابات ناجحة وموفقة   
 الشروط األساسية لقيام حرب عصابات ناجحة

            ً      ً      ً       ً              ً                                                متجانسة عقالً وروحاً وفكراً ومنهجاً وبالطبع عقيدةً ، وتكون القيادة هي اجلامع والصائغ                         خنبة قيادية   :    ً  أوالً  
                                                                               لقيادة تكون هي اجلامع لكل الكوادر واجلهود والقدرات واخلربات اليت متتلكهـا                     أي أن ا    :                   واملنفذ ، اجلامع    

                                                                   أي الذي يصوغ استراتيجية العمل واحلركة وينظم هـذه الكـوادر             :                                     احلركة حتت مظلة واحدة ، والصائغ       
                        اختاذ خطوات عمليـة      ى        قدرة عل   ال   ا                  ذ حبيث تكون عنده                                             ّ       واملكتسبات ويضعها يف أماكنها الصحيحة ، واملنفّ      

  والقادة يكونون من أهل اخلربة واملعرفة والدراية والعلم وخشية اهللا جـل               ا          وأفكاره  ا                    جريئة لتنفيذ خمططا ،                                                                                 
                                       ، لذلك جتد أن هذه اجلماعة ستسري بإذن اهللا                                              املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف       وعال  

   ُ    ٌ                                   حدةُ شرطٌ رئيسي موعة القيادة واحلركـة                                                                        على خطوات النجاح إذا أحسنت اختيار القادة ، والعقيدة الوا         
        حممد صلى   :                                                                                 ككل ، فكم من جمموعات متحدة سرعان ما ختتلف وتفترق ، ومن األمثلة على القيادة الناجحة 

                                           عبد اهللا والدكتور أمين حفظهما اهللا مـن كيـد                                      لكرام ، ويف زماننا هذا الشيخ أبو                              اهللا عليه وسلم وصحابته ا    
   .        األعداء 

                                                                                 وهي تلك األوضاع واألحداث والتيارات القائمة يف منطقة الصراع أو منطقة نشوء              :             وف مواتية     ظر  :      ً  ثانياً  
                                  ً       ً                                              ً     احلركة اجلهادية ، أو ما حدث فيها قبالً ، فمثالً لديك داخل هذه املنطقة أوضاع وأحداث مستجدة يوماً بعد 

     ،                     م حركتك اجلهاديـة                                                                                     يوم فيجب عليك أن تنظر يف هذه الظروف واألوضاع وتستغل أفضل فترة فيها لقيا             
                      نقـاذ يف االنتخابـات             سالمية لإل                                       حدث يف اجلزائر بعدما فازت اجلبهة اإل             ما                               ونذكر كمثال على هذه النقطة    

     مـن             حالـة                        ، فحدث من جراء ذلك                                           وتدخل اجليش وفرض سيطرته على البالد                 بعد ذلك       ها           لغيت نتائج   ُ وأُ
               حقها وهلا احلق                          ث أا يف نظر العامة مسلوب                           كافة قطاعاته مع اجلبهة حي    ب   ب              وتعاطف الشع    ،                 اهليجان الشعيب   

                            ستقطاب املتعاونني والقيـام     ا                           واجلبهة هذه الظروف يف             اإلسالمية               من اجلماعة                   فاستغل ااهدون    ،           يف احلكم   
             كلها أحكام  ة      نتخابي                     أن الربملانات واالس اال                               ً   أن ما قامت به اجلبهة ال يصح شرعاً و        مع العلم   (             بالعمل املسلح 
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  ٢١  

ِ   َ ْ ِ  َ  وقَد نزلَ علَيكُم ِفي الِْكتاِب أَنْ ِإذَا                                     جيوز الدخول فيها كما قال اهللا جل وعال                   ا من سلطان وال        مل يرتل اهللا   ِ ْ     ِ  ُ  َ   َ     َ  
ِ ِ   ِ  ُ  ِ   ً  ِ ْ                  سِمعتم آياِت اللَِّه يكْفَر ِبها ويستهزأُ ِبها فَال تقْعدوا معهم حتى يخوضوا ِفي حِديٍث غَيِرِه ِإنكُم ِإذاً ِمثْ                   َ   ٍ  ِ     ِ                     ْ    َ     ِ ُ           ِ  َ ْ    َِّ     ِ         ِ    َِّإن ملُه  َّ  ِ   ُ 

ِ           ِ   ِ  ِ َ ْ     ِ   ً       اللَّه جاِمع الْمناِفِقني والْكَاِفِرين ِفي جهنم جِميعاً        ِ   ْ     ِ    َّ      ،      ا مل تكن مهيئةً قبـل            يف                وكذلك احلالاجلزيرة العربية ، فإ              ً                                 
                                                                          ً                                    عشر سنوات للعمل العسكري ، ولكن استجدت مستجدات يف املنطقة وتوالت األحداث ابتداًء من تفجـري العليـا                  

                                   اغتصاب وب الثروات واستغالهلا من           ً    وانتهاًء ب             ً                                      هـ ومروراً بإسقاط أبراج أمريكا وتدمريها ،        ٦   ١٤١                املبارك يف عام  
                          ومغارا يف ظـل تسـهيالت       األرض                 املسلمني يف مشارق        إخواننا    ضرب  ل              أرض اجلزيرة    من           وانطالقهم       مريكان       قبل األ 

خ  د  األحداث واملتغريات حىت أصـبح               وتوايل        اهللا                                                وقبل ذلك تبديل الشرائع واحلكم بغري ما أنزل          ،           سلول   آل       م من    ِ ِه ِ ِم                             
   .            ً     ً                                                املناخ جاهزاً متاماً لقيام احلركة اجلهادية يف أرض حممد صلى اهللا عليه وسلم 

          والقيـام                          أمر العامة والشعب                                       م حبرب عصابات ناجحة االنتباه إىل                                                    على أي حركة ناشئة أو أي مجاعة تريد القيا              لذلك  
                                                                           امستهم أحزام وأفراحهم فإذا وصلت احلركة إىل هذا املستوى فسيتحقق هلـا                                                حبقوقهم ومتطلبام والعيش معهم ومق    

  .                                                القبول لدى الناس وهو ما نسميه باالستجابة الشعبية 
            ِ                                                                                            جيب أن يتنبه ااهدون إىل أن أغلب الناس منشغلون باحلياة الدنيا ويلهثون خلف لقمة العيش ، وإذا عِلـم            و

ٍ                      هذا فليتيقّن ااهدون من أم لن حيصلوا على ظروف تأييٍد كبرية إال                      ُ                والعمدةُ عندنا يف هـذا                 أن يشاء اهللا ،             ّ                                       
                                              لى ااهدين أن خيلقوا هذه الظروف ، وذلـك                    ، وجيب ع                                          ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم                الباب  

   .                              ّ  واجتهادهم يف العمل اإلعالمي املنظّم   )                        مثل احلادي عشر من سبتمرب   (                           بقيامهم بالعمليات النوعية 
                                                                                                          وجيب قبل ذلك كله أن تقوم القيادة بدراسة األوضاع والظروف واملتغريات والتيارات املوجودة يف املنطقـة                

                                             هل حان وقت العمل وبدء حرب عصابات ناجحة أم ال؟  :         بعد ذلك      ً                  دراسةً وافية ، والتحديد 
                                                                         ً                    بد من النظر إىل مجيع املسائل بعني االعتبار ، فااهدون يقاتلون لألمة مجيعها حفاظاً على دينها ومقدساا   وال

      يهتم       أن   –                واحلالة هذه    –                                           ً                                        ودماء أبناءها وأعراضهم وأمواهلم وأرضهم ودفعاً للظلم والعدوان عليها ، فيجب            
                             ً                                                 كن أن تؤثر يف مسرية العمل سلبياً ، وال بأس من تأخري العمل إن كان هناك                                            ااهدون جبميع اجلزئيات اليت مي    

                                                                                          يف تأخريه حىت اكتمال الشروط والتجهيزات والظروف املواتية ، ولكن بشـرط االجتـهاد                ة ي       حقيق      مصلحة
                                            قي الشروط واملتطلبات لقيام حرب عصـابات                                                                    واملثابرة يف اإلعداد ويئة وخلق املناخ املناسب واستكمال با        

   .       ناجحة 
  :               ستجابة الشعبية   اال

                  ملبدأ العمل اجلهادي       وقبول                               قناعة لدى غالبية املواطنني     ُ نُ  و َ كَ         ٍ                قيام حالٍة نفسية وت     :                    باالستجابة الشعبية          ويقصد  
                   د العجز والثغرات                                                                                             والعمليات العسكرية وطرد الغزاة ، واملسامهة باألموال واألنفس ومد يد الدعم والعون وس            

ٍ                                                  ، ويف الغالب أن هذه االستجابة ال تتولد إال لدى شعب مقهوٍر مغلوٍب على أمره ، ولذلك ال بد أن يقـوم                         ٍ                                                    
     .                    ، واسترداد حقوقهم                             ااهدون برفع الظلم عن املظلومني

  :                       أقسام االستجابة الشعبية 
                            كة يف حتمل األخطار واألعباء                                                                  وتكون عندما ميتنع األفراد واجلماعات أو بعضهم عن املشار          :       سلبية   - ١

              ٍ                           ً       ً                                            واالبتالءات بصورٍة كافية ، فتجد أن لديه خوفاً وتردداً يف العمل واإلقدام ، ولكنه مع ذلك يقـدم       
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  ٢٢  

    ً      ً         ً                                                                           دعماً مادياً ولوجستياً ، فتجد أفراد هذا النوع يقدمون األموال والطعام واملعلومات للمجاهـدين ،       
                             ً               حبمد اهللا ، ويكون هؤالء قريبني جداً من الـدخول يف                                               ومثل هذا النوع كثري يف جمتمعاتنا اإلسالمية        

                                                                                               التنظيم ، فما على التنظيم الناجح إال حتريضهم فقط لنقلهم إىل االستجابة اإلجيابية ، ولن تسـتطيع        
   .                                                                 اجلماعة فعل ذلك إال إذا أثبتت هلم قدرا على حسن إدارة األمور وضبطها 

                                                        تقدمي املتطوعني للقتال وتقدمي النصرة للمجاهدين بالنفس                                         وهي اليت يقوم فيها املتعاونون ب       :           إجيابية   - ٢
         حنن معكم      : (                                      والطعام والشراب ، ولسان حاهلم                واملأوى                                     واملال واملعلومات االستخبارية احلساسة   

                     ً                                                                 ، وهذه االستجابة غالباً ما تتكون بعد كل عملية ناجحة للمجاهدين ، وجتد هـؤالء                 )     ً       ً   قلباً وقالباً   
                                               ً     ً             يادة اجلهادية ويسمعون ويطيعون ، وهم يتحملون جزءاً كبرياً من املخـاطر                     املستجيبني خيضعون للق 

   .                   واألعباء واالبتالءات 
   )               العدة والعتاد   (                    وسائط العمل بالقوة   :      ً ثالثاً 

ٍ                    ال جهاد دون قوة ، وال حرب دون مصادر تضمن تدفق واستمرار هذه القوة ، وال جهاد دون تعاظٍم هلـذه                                                                                                
                                                                                         د من قوة بشرية وقوة عسكرية ، فإذا كان لدينا شباب بدون سالح فال فائدة إال أن                            ٍ                القوة وزيادٍة هلا ، فال ب     

ِ         َ يشاء اهللا ، وكذلك ال بد للسالح إذا وِجد من حملَ                                  ة ، فال فائدة للسالح دون من يستعمله بقوة ومهارٍة وفن      ٍ                                            
     ً      ً              ل أوالً وآخراً ، وااهد                                                                                        ، هذا باإلضافة إىل مكارم األخالق ومسو النفس والعلم الشرعي ، فهي السالح الفعا             

   .                                   بدون علم شرعي سيتحول إىل قاطع طريق 
    ،                                 وأعدوا هلم ما استطعتم من قـوة                                                                    وأمر اإلعداد وأخذ العدة والعتاد يكون على قدر االستطاعة واجلهد        

  .                    ّ                                                           ويف هذا رد على املخذّلني واملرجفني ، فنحن نعد ما استطعنا ونبدأ باسم اهللا وعلى بركة اهللا
                                                                                            ً                    على القيادة توفري القوة العسكرية وتوزيعها على القوة البشرية ومن مث توزيع القوة البشـرية توزيعـاً                    وجيب

   .      ً                    صحيحاً والبدء على بركة اهللا 
                                                                                                  والبد أن تسعى القيادة إىل توزيع اموعات واخلاليا بأعداد قليلة وصغرية ، فال يزيد عدد أفراد اخللية الواحدة 

  .                                                                       ة أفراد ، واألمر حسب املستطاع وهو لتقليل حجم اخلسائر وزيادة مرونة التنظيم      ً               غالباً عن أربعة إىل ست
                                                                                                 لذلك على القيادة توزيع خمازن ومستودعات الذخرية والسالح يف أماكن متفرقة على حسب توزيع اخلاليـا          

ا ، حىت إذا حصل ضر ؤ                 تكون كل خلية مس      أن                            موعات ، حبيث إذا أمكن         وار أو                                       ولة عن مستودعها وذخري     
                        ً                                                                           ضربة ال مسح اهللا تكون مقتصرةً على هذه اخللية أو اموعة ، أو أن تقوم القيادة بزيادة جمموعـات الـدعم        
                                                                                                      والتجهيز ، حبيث تكون يف املنطقة عدة خاليا جتهيز ، ويشترط يف هذه احلالة عدم معرفة وارتبـاط اخلاليـا             

        .            العمل                                                    ببعضها البعض ، حىت تضمن اجلماعة والتنظيم االستمرارية يف
                          ية ، وتوضيح املنهج واملعتقد  د                                                                   وجيب على القيادة الناجحة أن تقوم بتأصيل الفكر اجلهادي بني اموعات اجلها

   :                                   لدى أفراد اخلاليا ، وذلك ألسباب منها 
     .                   سالمة الفكر واملعتقد    - ١
   .            قوة الوحدة     - ٢
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ِ                        لو قُتلت القيادة أو أُِسرت فسيحمل املشعل من بعده  - ٣     .                    ا بدون مشاكل بإذن اهللا    ُ                ُ
ٍ        ً                                         وعلى القيادة أن تقوم جبعل هذه القوات واموعات العسكرية قواٍت معجونةً بالدماء واألشالء والعـرق ،                                                                          

                                                                                              ال خياف إال اهللا وال خيشى سواه ، ويضحي بكل ما لديه يف سبيل إعالء كلمة اهللا ، حـريص                                  فاملقاتل منهم 
                                                                             متحقق من وعده ، معروف بنبله وأخالقه العالية ووالئه للمـؤمنني                    ِ                                على إغاظِة أعداء اهللا ، مؤمن بنصر اهللا       

        أذلٍة على املؤمنني أعزٍة على الكافرين                       ٍ                ٍ      ، وكل هذه األمور والصفات احلميدة تتولد مع الوقت واملعـارك                                                          
ـ              ،                        والشدائد تظهر الرجال           نة ،                                  ً                                              وال بد أن تكون هذه القوات متحليةً باألخالق العالية والسـلوكيات احلس

                                                          ملن يأيت بعده من إخوانه ، وعليه أن حيذر مـن أن                ً                         ً      اساً ينري الطريق للناس ، وقدوةً                              فااهد البد أن يكون نرب    
     .                                    أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم    :                       ينطبق عليه قول اهللا تعاىل 

  .                     ة والعتاد على احلقيقة                                                                        وبغري هذه األمور لن يستقيم أمر اجلماعات اإلسالمية ، وهذه األمور األخرية هي العد
  .                             ساسية لقيام حرب عصابات ناجحة          الشروط األ        بإذن اهللا                          ً ويف العدد القادم سنكمل معاً 

   

      
  

                          إننا ما أسأنا الظنـون         أخي    
                         ً         وما زادنا القيـد إال ثباتـاً      
                             وما زاد تعـذيب إخواننـا     
                             سوى رفـع رايـة إمياننـا      
                        سنسقي غراسك توحيـدنا   
ــالمنا ــواءك إس ــي ل                          ونعل
                             لتظهر رغم أنـوف الطغـاة     
                            فهذي الطريق طريق األبـاة    
            ً               ومن رام حقاً دخول اجلنـان   
                            فال بد من تبعـات الطريـق    
 

                            بوعد اإلله القـوي املـتني      
                        زادنا السجن إال يقـني         وما  

                             وقتل الدعاة ولـو بـاملئني     
                          وإظهار توحيد حق وديـن    
                            ببذل الدماء وقطع الـوتني    
                          ام الرجال وصـرب مـتني     
                            وتعلو وتنشـر يف العـاملني     
                         وهذي معامل ديـن مـتني     
ٍ            وشاء العناق حلـوٍر وعـني                     
ٍ            والبد من بذل مهـٍر مثـني                      
 

 لطواغيت فك اهللا أسره من سجون ا–أبو حممد املقدسي           
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                                  @@@

 
ه قبل أن يرى الثمرة ، ومنهم من ميد اهللا يف عمره حىت يرى نصر اهللا من ااهدين من خيتاره اهللا ويصطفيه إلي

 .والفتح ، ومنهم من يسمع بشري النصر والفتح مث تفيض روحه إىل بارئها
 يلو مسعر حرب لو كان له رجال ، قاهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بصري ملا أفلت من رسأمهويل 

جنا أبو بصري منهما ، القائد امللهم حيسن التفرس يف أصحابه ، ويستطيع قريش وقتل أحدمها وفر اآلخر و
 .االستدالل من بعض املواقف على الطاقات الكامنة لديهم

 هذه املقولة يف أيب بصري وملا يبدأ أبو -وهو القائد األعلى لكل مسلم-قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 .ري تلك املقولة ، وملا يبدأ مشروعه يف حرب العصاباتبصري مشروع حرب العصابات ، ومسع أبو بص

                                                                          ً                      انطلق أبو بصري من اضطهاد كفار قريش وتعذيبهم فار ا بدينه وبدنه ، من كفرهم أوال  ، ومن تعذيبهم وأذاهم 
                                                                                         ثاني ا ، وهكذا تنشأ حروب العصابات ، حتت ظروف الظلم والقهر واالستبداد عند األمم عامة ، وحملاربة 

 .كافرين والتخلص منهم ومن سيطرم لدى املسلمنيالكفر وال
ِ استطاع أبو بصري  الرتول بس           ٍ مسعر  (يف البحر ، على طريق قوافل قريش الذاهبة إىل الشام ، وهنا وضع              

ٍ       القائد العسكري احملنك أبو بصري رضي اهللا عنه يده على نقطة ضعف  للعدو )  احلرب                                                       . 
لقريش ، فقد كان اعتمادهم يف تارخيهم على التجارة ، وكانت ) املفاصل االقتصادية(استهدف أبو بصري 

                                                        ٍ     ، واالقتصاد هو نقطة الضعف األوىل واألساسية لكل جمموعة أو طائفة  أو ) رحلة الشتاء والصيف(جتارم 
ٍ                                                دولة  أو طاغوت  ، ويفتخر الطواغيت  بقوته ومتانته ، فيقول فرعون  أليس يل ملك مصر وهذه األار  ﴿:    ٍ         

 .﴾ حتيتجتري من 
                                                              من عدوهم يف العدد والعدة ، فإن هم يضربون العدو  يف نقاط الضعف ،  َّ                          ن  مقاتلي العصابات دائم ا أقلوأل

                                                                                  ً          ويتجنبون نقاط القوة ، فيجد العدو املتغطرس أن القوة اليت حشدها وركن إليها ال تساوي شيئ ا ، ألنه ال 
 .                                           يستطيع استخدامها بعد أن حي دها رجال العصابات

ٍ                                                              رج أبو بصري إىل ساحة قريش  ويطلب من يبارز منهم ، ومبعىن أدق  مل حياول أبو بصري أن حيارم حرب ا مل خي                       
      ً                                                                                 نظامي ة  ، حبيث جيمعون قوم ويواجههم بقوته ، وهذا ما تسعى مجيع احلكومات اليت تواجه حرب عصابات 

ختار ميدان املعركة ، واختار العناصر اليت  ، بل اختار أبو بصري بنفسه املكان ، واإىل استدراج ااهدين إليه
يرغب يف مواجهتها ، واختار األهداف اليت يسعى إليها ، خيتار الوقت واملكان واهلدف وطريقة اهلجوم بنفسه 

 .، حبيث يفقد العدو مجيع العناصر املؤثرة يف املعركة
ل عليه الوصول إليه دون أن يتمكن خيتار اهلدف األكثر نكاية يف العدو ، واألقل تكلفة عنده ، والذي يسه

 .                                     العدو من شيء أكثر من أن ي فجع باملصيبة
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                      ً                                                                    كانت حرب عصابات جهادية  ، وكان أبو بصري ومن معه عصابة مؤمنة ت قاتل يف سبيل اهللا ، جاء يف البخاري 
 .عصابةفجعل ال خيرج من قريش رجل قد أسلم إال حلق بأيب بصري، حىت اجتمعت منهم : يف قصة أيب بصري 

                                                                                  أقام أبو بصري حرب عصابات على أرفع مستويات العصابات ، فكان ال يدع للمشركني جتارة متر  إال 
                                                                                          استهدفها ، وهكذا استطاع الضعيف أن يقيم حصار ا حمكم ا على القوي ، دون أن يطوق مكة عسكري ا ، أو 

 .ا منه                                                             أن يعرف املشركون له مكان ا حمدد ا يقصدونه فيه وجيهزون عليه فيتخلصو
كما هي العادة يف كل حرب عصابات للمجاهدين يف العامل ، تتركز الضربات على القوافل اليت تأيت 
باإلمدادات والغذاء ، وعلى املراكز غري احملصنة للعدو ، أو احملصنة من حيث تكون التحصينات أضعف ، 

 .شوجتاوزها أسهل ، وقد تركزت حرب أيب بصري على القوافل االقتصادية لقري
وحرب العصابات ال حتتاج إىل كثري من األسلحة والعدة والعتاد والعدد ، فقد بدأها أبو بصري وهو رجل 

                                                               واحد ، مل يقل له أحد يومئذ ، ومن أنت حىت تقاتل قريش ا وأنت واحد؟ 
أصحاب اهلمم العالية ال يبحثون عن العذر للتوقف والقعود ، إذا كانت مواجهة قريش مستحيلة مبواجهة 
                                                       ٌ                                   اجليوش اليت كانت تقع بني القبائل واألمم ، فهناك وال بد طريقة  أخرى لقتاهلم ، فليس هناك قوة كاملة 
     ٌ                                                                                               مطلقة  ، إذا مل يستطع أن ي قاتلهم بقدر قوم ، فبإمكانه أن ي قاتلهم بقدر قوته هو ، وهذا ما فعل أبو بصري ، 

 .وفعله كل أبو بصري أقام جبهة جهاد من بعده
                                                                              و بصري من أن ي قاتل بالطريقة اليت يستخدمها قطاع الطرق واللصوص ، وال يفعل كما يفعل مل يتحرج أب

ٍ                                               الناس وي قاتل جبيش منظم ، ومل يكن فيما فعله أبو بصري  حرج ، فليس املنكر يف طريقة القتال اليت يستعملها                                                 
العدوان ، أما من استعملها يف يف زمانه ، بل املنكر يف استعماهلا يف الباطل و) عصابات املافيا(اللصوص أو 

 .احلق ويف نصرة املستضعفني واالنتصار من املستكربين ، فقد أصاب وما أخطأ
                                                       ٌ    ٌ                              ومل يتحرج من أخذ املال ، وأخذ الغنيمة من املشركني ، فهو مال  حالل  أحله اهللا للمسلمني ، وخص  به سيد 

 .اسب                               َّ            ُّ    املرسلني صلى اهللا عليه وسلم ، بل إن  الغنيمة أحل  املك
                                                                                           بدأ أبو بصري من الصفر ، وبدأ وحيد ا جبسده ، ولكن مل يكن وحده ، بل كان معه كثري  ممن يعيشون حاله ، 

 .ويدركون هدفه ويطمحون إليه ، وسرعان ما التحقوا به حني استطاعوا الوصول إليه
لطواغيت جتريد األمة يف جهادنا املعاصر بدأت مجيع جبهات اجلهاد من الصفر ، بعد أن استطاع االستعمار وا

                                                                                           من كل عناصر القوة ، مث بدأت رايات اجلهاد ترتفع بإمكانيات قليلة جد ا ، مل تلبث أن هزمت أقوى قوى 
 .االحتاد السوفييت يف مثال قريب وهو اجلهاد األفغاين األول: العامل وقتها 

      ً             طاحنة  ألعداء اهللا ، واستطاع خطاب أن يبدأ من الصفر يف طاجيكستان ، ويف الشيشان ، وأسس جبهات
 .أذاقهم فيها الويالت

                                                                                                    وبعد أن أنعم اهللا على األمة بتنظيم القاعدة ، الذي ما ولد مولود  أمين على أهله منه ، استطاع تنظيم القاعدة 
              فن  البداية من (             ّ     أن ي عل موا املتدر بني : بقادته ومؤسسيه األفذاذ وعلى رأسهم شيخ ااهدين أسامة بن الدن 

ٍ               ُ                                    ليخرج مائة أبو بصري  ، يف مائة بلد  من البالد ، فأ قيمت اخلاليا واموعات يف شىت البالد ، حىت ) رالصف              ٍ                  



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

 

  
  ٢٦  

استطاعت اخلاليا العمل يف أماكن غري متوقعة ، بل وصلت اخلاليا والعمليات إىل عمق إفريقية حيث كينيا 
 .كة يوم احلادي عشر من سبتمربيف غزوة منهاتن املبار) أمريكا(وترتانيا ، مث إىل عقر دار العدو 

م املئات من شباب                                          ً                                      بعد هذا التنظيم وهذا الفتح املبني مل يعد شيئ ا عسري ا أن تبدأ األم ة من الصفر ، لقد تعل
 .                                                        ن من الصفر ، واشتعلت األرض نار ا حتت أقدام الصليبيني واليهوداألمة كيف يبدأو

قيق نصر سياسي ، ومن أمثلة االنتصارات السياسية دف حرب العصابات إىل توظيف احلل العسكري يف حت
ما وصل إليه أبو بصري وااهدون معه حني كسروا الشرط الذي كان حيول بينهم وبني النيب صلى اهللا عليه 
                                                                                   ٍ     وسلم ، وأرضخوا العدو املستكرب حىت صار يناشد إمام املسلمني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بضراعة  أن 

                                                                         ط الذي كان مظهر ا من مظاهر استكبارهم ، فأذهلم اهللا به حىت صار إسقاطه أمنية من              ي سقط ذلك الشر
 .أمانيهم

وحرب العصابات ال تعمل على حشد القوة وحماولة االنتصار من املرة األوىل ، بل طبيعة حرب العصابات أا 
 ليس بالصعب على حرب استرتاف ، تقتل العدو ولكن ليس بضربة واحدة بل بألف ضربة ، وطول النفس

  ُ    وأ خرى (                   ٍ          َّ                َّ       حنن من جهادنا يف عبادة  هللا عز  وجل  ، واملؤمن يرى أن  النصر : املؤمن باهللا عز وجل ، بل يقول 
، وأما املقصود األول واألخري فهو إرضاء اهللا عز وجل والفوز برضاه وجناته ، فال بأس عنده من أن )      حتب وا

                                                           ن هدفه مضمون سواء رأى الثمرة ، أم انتقل إىل ما هو خري  من هذه جياهد وميوت قبل أن يرى الثمرة ، أل
 .الدنيا ومن مثراا

جاء الكتاب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أيب بصري وااهدين معه يأمرهم بالقدوم ، وكان أبو 
ىل النيب صلى اهللا عليه بصري يف مرض موته فمات وكتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف يده ، وجاء أبو جندل إ

 .وسلم
 ..                  فيا أي ها ااهدون 
ٍ  كل كم أبو بصري   ٍ             وكل كم مسعر حرب  إن استعنتم ..   ُّ          فال يكن بني أحدكم وبني اجلهاد عجزه عن .. اهللا ب   ُّ          

ٍ                                                             الوصول إىل ااهدين ، فهذا أبو بصري  ملا حال احلائل بينه وبني الوصول إىل إمام ااهدين رسول اهللا صلى اهللا                                 
عليه وسلم مل يقف مكتوف اليدين ، أو يستسلم لعدوه من املشركني ، بل قام وحده مبا فرض اهللا عليه 

 .والتحق به ااهدون الذين حاهلم كحال من حني بدأ العمل ، ونصره اهللا على أعدائه
ا كان يردده فال ترضوا بالقعود ، وحال القاعدين ، وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار ، وليكن شعاركم م

ٍ            ويتمثل به أبو بصري  رضي اهللا عنه                 :  
                   احلمـد هللا العلي األكرب 

ِ              من ينصر  اهللا فسوف ي نصر        
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 .والعودة بسالم األمور الطبية أو اإلصابات مة تعيق ااهد عن إجناز املهإن من األمور اليت 
                                                                                                           والقدرة على عالج النفس تؤدي إىل ارتفاع معنويات املقاتل وقد تؤثر على التركيز وإكمال املهمة ، ووجود              

                              يؤدي إىل فرق كبري يف مهمة اموعة                                                               جماهد يف اموعة لديه بعض اخلربة البسيطة يف التعامل مع األمور الطبية 
   .       ً أحياناً 

      ً                                                ، وبناًء عليه فإنه قبل حدوث األمراض واإلصابات جيب           )                                  درهم وقاية خري من قنطار عالج         (             ً    وقد قيل قدمياً    
  :                                                                 أن حيتاط ااهد ويأخذ مبتطلبات البقاء بصحة جيدة يف الظروف الصعبة وهي 

  .     املاء  - ١
   .        الغذاء  - ٢
   .                 النظافة الشخصية  - ٣

ٍ                        وسنتكلم عن كل أمٍر منها بالتفصيل بإذن اهللا                   .   
     املاء  :    ً أوالً 

ْ                              ْ مئوية وجمهود معتدل حيتـاج        ٢٠                                                                         يفقد اجلسم املاء بشكل طبيعي عن طريق العرق واإلخراج واهود ، ففي             
   .               ً       ً  لتر ماء يومياً تقريباً  ٢   إىل        اإلنسان 

ـ         ارتفاع    :                                                                                  ومن األمور اليت تؤدي إىل فقدان املاء من اجلسم وبالتايل االحتياج للشرب أكثر                       والـربد        رارة    احل
   .                                             املناطق املرتفعة واهود الشديد واحلروق واألمراض         الشديد و

                                              مرض اجلفاف ، وهو يؤدي إىل نقصان فعاليـة           :                                                           وقد ينتج عن عدم تعويض املاء املفقود من جسم اإلنسان           
                                         اخنفاض الضغط الدموي بسبب نقص السوائل        :     أي    )         الصدمة    (                                   وإىل اإلصابة مبضاعفات شديدة مثل              املقاتل  

   .                   يف األوعية الدموية
   :                    مراحل اجلفاف وآثاره 

                                   والغثيان والضعف العام واهليجـان                                                      نسبة بسيطة من السوائل فهذا يؤدي إىل العطش                         إذا فقد اجلسم     - ١
     ) .         النرفزة   (        البسيط 

                     القدرة على الكـالم   م                   الصداع والدوران وعد                                                         إذا فقد اجلسم نسبة أعلى من السابقة فهذا يؤدي إىل            - ٢
   .                      واإلحساس بتنمل األطراف 

                                      إىل غشاوة يف النظر وأمل عند التبول                                   من السوائل فهذا يؤدي                    من السابقة                      قد اجلسم نسبة أعلى         إذا ف  - ٣
   .                                                 وانتفاخ اللسان ونقص القدرة على السمع وتنمل اجللد 

   .                                      فقد يؤدي ذلك إىل شل احلركة أو الوفاة    ذلك                      وإذا فقد اجلسم أكثر من  - ٤
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  :                   من أهم أعراض اجلفاف 
   .       العطش  - ١
   .                                  اللون الغامق وتصبح رائحته قوية                  تغير لون البول إىل - ٢
   .                     التبول بكميات قليلة  - ٣
   .                                  ل العينني ، وتصبح العينان غائرتني             هالة سوداء حو - ٤
   .        اإلجهاد  - ٥
   .                  فقدان مرونة اجللد  - ٦
                                                        ً                                                 إذا ضغط اإلنسان على ظفره فإنه يعود إىل اللون الطبيعي سريعاً ، أما يف حالة اجلفاف فإنه يأخـذ                    - ٧

   .     ً                فترةً أطول من املعتاد 
   :                             طرق ووسائل للتغلب على اجلفاف 

                                                                              السوائل حال فقدها وليس عند العطش فقط ، والكثري من الناس ال جييد شرب                                             يلزم ااهد أن يقوم بتعويض      
   .                                                                          ً لتر من املاء يف املرة الواحدة ، وبالتايل من األفضل شرب كميات قليلة كل ساعة مثالً 

     تكون                                             بة فاألوىل به أن يزيد كمية الشرب ، ويف أي ظروف                                          وعند وجود ااهد يف ظروف قتالية أو أجواء صع
                 ، وكلمـا زادت                                                من كمية املاء املشروب يف اليوم الواحـد                   أن يزيد                                             كمية األكل فيها قليلة فإن على ااهد        

ٍ      ً             فقدان اجلسم للسوائل فيحتاج حينئٍذ كميةً أكرب من املاء                 الظروف قسوة زاد                                 .   
            ً       ٍ                                  ً                    د األمالح أيضاً ، وعادٍة ما تكون األمالح اليت يف الطعام كافيةً لتعويض                                                 وباإلضافة لفقد املاء فإن اجلسم يفق     

             ، ويتم ذلك                            ً                                                     ولكن يف الظروف القاسية جداً وأثناء املرض جيب إضافة األمالح لتعويض النقص                            هذا النقص ،    
   .                               صغرية من ملح الطعام إىل لتر ماء                  بإضافة ربع ملعقة 

         ويتم ذلك   –                      بإذن اهللا وحوله وقوته –                        ن األشياء اليت يسهل منعها                                     وعليك أن تتيقن أخي ااهد بأن اجلفاف م
   :                 بعمل بعض اخلطوات 

   .                           يستخدم يف عملية هضم الطعام                                    اشرب املاء أثناء األكل ، حيث أن املاء  - ١
  .                                                                                    التأقلم مع األجواء ، فإن اجلسم يعمل بشكل أفضل إذا تأقلم مع األجواء والظروف اليت هو فيها  - ٢
٣ - هود الذي ينتج عنه عرق كثري ، واشرب كميات كبرية من املاء                  حاول أن تتحاشى ا                                                      .   
   .                  ً                   ّ                                إذا كان املاء قليالً فاشرب منه بشكل منظّم ومنطقي إىل أن تصل إىل مصدر مياه  - ٤
      واشرب   )           لتر ماء     +                           ملعقتني صغريتني من السكر       (                                              يف الظروف الصعبة اشرب حملول املاء والسكر         - ٥

                                                                على األقل فإن هذا مينع اجلفاف بإذن اهللا ملدة أكرب من املعتاد              ً  ياً                                      منه هذا اخلليط مبعدل نصف لتر يوم      
   .                 ويعطي اجلسم طاقة 

 .هذا وسنكمل يف العدد القادم بإذن اهللا احلديث عن االحتياطات الطبية للبقاء 
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                                                                                                                                                                                   @@@                            :  :  :                                  
 : احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد   

                                     ً                                                                       استعرضنا أخي ااهد يف العدد املاضي عدداً من مبادئ األمن العامة اليت جيب أن يعيها كل جماهد ويدركها                  
          اليقظـة   :                                                                                            يحقق أمنه وأمن إخوانه وبالتايل أمن العمل الذي يقومون به ، فكان املبدأ األول هو                      ً     ً    إدراكاً تاماً ل  
  :                      ، والرابع هـو                         ال إفراط وال تفريط     :                    ، والثالث هو                           الوقاية خري من العالج     :                   ، والثاين هو              عصب األمن 

     .                 املعلومة للمعين ا
 :  مبادئ عامة لألمن فنقول قى منويف هذا العدد نستكمل وإياك أخي ااهد ما تب

     :                               املعلومة على قدر احلاجة ويف وقتها  :           املبدأ اخلامس
                 فاجلماعة املسـلمة    ،                                                                           يف هذا املوضع حتظى املعلومات بقدر من االهتمام ألا احملور الذي يرتكز عليه أي عمل  

  ،          األعداء       ومسامع      أعني  و                 وتأمينها من أيدي   ،                      ها على حتقيق أهدافها   ن                                     تسعى للحصول على املعلومات اليت تعي     
                                              وأجهزته ولألسف الشديد فإنه حيصل على ما يريد    ه        إمكانيات                                        العدو يسعى ملعرفة أسرار املسلمني بكل           أن       كما  

                                                                                                                بسهولة تامة ألن املسلم يف غفلة تامة عن تأمني املعلومة واالهتمام ا فكثري من القادة حينما يكلفون إخوام                 
                                                                  ن املعلومات فيقولون هلم مثال بعد أداء هذه املهمة سوف أكلفكم بكذا وكذا                                مبهمة ما يغدقون عليهم الكثري م   

            للقائد أن                                                                                ً            وكذا، ومن هنا يعلم األخوة خطة األعمال املستقبلية وهم معرضون لألسر يف أي حلظة وكان خرياً           
        يف مجيع  ى                          اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد ور                 وقد رأينا رسول                على حسب احلاجة ،                            حيفظ أسراره وال يعطيها إال     

   .                           تربية هلم على األداء السليم                                                 بعد املسري وليس ذلك لنقص يف أصحابه رضي اهللا عنهم، ولكن ل               غزواته إال تبوك 
 :                  فوائد عظيمة منها          فإن لذلك               على قدر احلاجة                   وحينما تعطى املعلومة

    .         احليطة      أساليب        خوة على           تربية اإل(1)
   .                                  زيادة الثقة يف األمري ألدائه املتميز(2)
    .                    ضمان سالمة األعمال(3)
                             وعلى النقيض من ذلك فهناك          ...                                                                      إمكانية معاجلة األخطاء الطارئة لضيق مساحة املعرفة للمعلومات          (4)

 :                                      أضرار كثرية ملن يتهاون يف حق املعلومة منها
    .                       فقدان القدوة األمنية(1)
    .         أفرادها                                                        سهولة كشف العدو ألسرار اجلماعة النتشار مساحة املعلومات بني (2)
    .                                                                 عدم القدرة على إجناز األعمال اليت هلا طابع السرية يف مأمن عن العدو(3)
       ...      اإلخوة                                                             عدم القدرة على معاجلة األخطاء األمنية لكثرة تداول املعلومات بني (4)



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

 

  
  ٣٠  

            ملعلومة أا                فاألصل يف ا       ،                                                                                       وإذا كنا قد أوضحنا القدر الواجب إعطاؤه من املعلومة فهناك أمهية كبرية لتوقيتها            
                                                                                                            موقوتة، أي حمدودة بوقت سواء يف مجعها أو تداوهلا، أما عن مجع املعلومة فيجب أن يكون وفق خطة معينة                   

               ول خلدمة أعماله  ؤ                            وفق التوقيتات اليت حيتاجها املس                                                   حمدد فيها زمن مجعها سواء يف وقت مالحظتها أو التبليغ ا 
   .                                     ن معرفتها أو يعرض جامع املعلومة للكشف                                        فال يتقدم أو يتأخر عن ذلك زمنا حبيث حيرمه م

                                                                                                 أما عن تداول املعلومة فيجب أيضا أن يكون موقوتا بأمن معني فهناك توقيتات جيب أن مينع فيها تـداول أي    
 :            معلومة ومنها

    .                                           قبل وبعد تنفيذ العمليات الكبرية ضد العدو(1)
    .       اإلخوة                                       يف الوقت الذي ينشط فيه العدو يف مراقبة (2)
   .                      م أو املوسع على املسلمني ا             عند القبض الع  (3)

                                                                                                       ويراعى عند التكليف وجوب إعطاء املعلومات اليت ختدم املكلف ا وقت حاجته هلا فذلك أدعـى لألمـن                  
   .                        وسالمة العمل واملكلف معا 

    بعد                                                                                          وقد رأينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية عبد اهللا بن جحش يعطيهم كتابا مغلقا ويأمرهم بفتحه 
                                                                                                           يومني من املسري، فقد حدد هلم الوقت املناسب ملعرفة املعلومات اليت تفيدهم يف وقتها وذلك لتربية املسلمني                 

        املعلومة        إعطاء   و     ...                                                                                         على األمن والسرية وكذلك تأمني العمل من أعداء املسلمني باملدينة من يهود ومنافقني              
 :                  فوائد عظيمة منها                   يف التوقيت املناسب له

    .                                    فظة على سالمة وأمن األعمال املستقبلية  حملا ا  (1)
   .                                  احملافظة على مبدأ استمرارية العمل(2)
    .                               وتشتيتهم مبعلومات يف غري وقتها     اإلخوة            عدم إرهاق (3)
   .                                   احملافظة على عنصر املفاجأة يف األعمال(4)
 

    :                             اخلطأ الواحد جملبة للخطر الداهم  :            املبدأ السادس
                                                                  عليه اخلطأ األول واألخري ألنه ال يصلح معه عالج بعد وقوعه فالذي يتعامل مع                             هناك من األخطاء ما يطلقون    

                                                                                               املفرقعات مثال البد أن يكون خبريا ا ملما بإجراءات األمن الالزمة هلا، فكثريا ما نسمع انفجار عبوة يف أحد 
                      أحد الكتب فقـام                                                                بعد ذلك أنه ليس على علم بذلك أو أنه قرأ ذلك يف               علم                            وهو يقوم بتركيبها مث ن          اإلخوة

                                                  ، بل أكثر خطرا من الذي يتعامل مع املفرقعات                                                         ويف جمال األمن هناك أخطاء تعترب األوىل واألخرية                بعملها،  
                                                                                  ذلك الفرد الذي كان يوما من صفوة اجلماعة املسلمة مث ضعف قلبه وعميت بصريته فعمل مـع       ،          بدون علم 

                                                وأسرارهم مث بعد ذلك أعلن توبته وأقر ونـدم علـى           عورام                                     العدو ضد املسلمني ااهدين وكشف هلم عن   
                                                                                                 خطئه وهنا يقع أحد أمراء املسلمني يف اخلطأ الداهم حني يقبله يف صفه ومجاعته مرة ثانية ومن يفعل ذلك فال     

يلومن        وليستقر يف ذهن كل من يعمل لدين اهللا عز وجل يف كل زمان ومكان أن هـذا النـوع                                 إال نفسه ،                                                                                            
                                                                           املسلمني من األعداء أنفسهم فإنه هنا ال يعرض واحدا فقط للخطر بل يعرض اجلماعة                         العميل أشد خطرا على   

   .                                   بأسرها ألخطاء جسيمة ونسأل اهللا السالمة
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    :                        األصل هو املكث وقت الطوارئ  :            املبدأ السابع

                                                    فيجب عليهم الكمون يف مكان آمن جيد اإلعـداد               اإلخوة                                                حينما تشتد الطوارئ وينشط العدو للقبض على        
                                                                                                     افر فيه شروط األمن الالزمة وال يتركون مكامنهم إال لضرورة قصوى فالتحرك دائما جيعلـهم عرضـة                    تتو

                       مقولة شهرية ألحد ضباط              إن هناك         ، مث                                                                   لألخطار واالنكشاف ومن هنا تسهل مهمة العدو يف القبض عليهم         
                    ذا حترك االثنان البد                                                                             حنن نتحرك للقبض على اهلارب وهو يتحرك أثناء هروبه ألسباب كثرية وإ            :           العدو تقول 
   .          أن يلتقيا

                  تدفع األخ للتحـرك      رمبا              أسباب كثرية    ناك                                                            من هنا يتضح لنا أمهية املكث وعدم التحرك يف هذه الظروف وه     
 :                وتلك األسباب هي   ،                          نضع هلا ما يناسبها من عالج          ولذا جيب أن                 تكون سببا يف كشفه      من مث           من مكمنه و

      .                                االطمئنان على أهله وخاصة النساء(1)
    .                   لتبني بعض األعمال     اإلخوة              االتصال ببعض (2)
    .                                        االطمئنان على باقي إخوانه العاملني معه(3)
   .                                                  شعوره بالقلق يف مكان مكثه والبحث عن مكان بديل له(4)

   :                                 أما العالج فيتمثل يف تلك اخلطوات وهي
   .                                   تأمني األهل جيدا قبل البدء يف العمل(1)
   .                                                          فسك حبيث تتوافر فيها شروط األمن الالزمة وكذلك األماكن البديلة                        اختيار أماكن الكمون بن(2)
   .                                                   قطع الصلة جبميع إخوانك هذه الفترة وخاصة خط االتصال(3)
    .                                       تأمني مجيع األعمال اهلامة قبل بدء العمل(4)
   .                        فترة مكثك دون االتصال به      أثناء                              استخلف نائبا لك يقوم مبهامك (5)

    :       لعادة   ً سرياً       ال تكن أ  :            املبدأ الثامن
                                                                                                               معظم الناس اعتادوا منطا معينا يف احلياة من عادات وتقاليد سواء يف ملبسهم أو مأكلـهم ومشـرم أو يف                    

                         العاملون لدين اهللا جـزء        واإلخوة                                                                    سفرهم وتنقالم وعند نومهم وكذلك يف هلجتهم وحديثهم مع اآلخرين،           
                                              ميزة وال أنكر ذلك عليهم غري أن هناك بعض األمـور                                                    من هذه احلياة هلم أيضا عادام وتقاليدهم الظاهرة وامل 

          معينا ال  ً اً                                  بصدد احلديث عنه كأن يعتاد األخ زي ن                                    هلا تأثريها السليب يف جمال األمن الذي حن      اإلخوة              اليت اعتادها   
                                                                                                           يغريه مهما كانت الظروف أو السري يف طريق حمدد أو التحرك يف أوقات ثابتة أو اختاذ وسـيلة مواصـالت                    

                                                 صده ومعرفة حتركاته بسهولة كما أن هذه العادات تكون  ر                                  اخل وكل هذه األشياء تساعد العدو يف      ..  .       واحدة  
                                                                                                              عبئا على املسلم إذا تعرض ملوقف فإنه ال يستطيع التخلص منه ومن هنا يظهر لنا أمهية تأقلم اإلنسـان مـع                 

                            الختالط م وحسن معاملتـهم                                                                                الظروف والعادات اليومية لآلخرين يف األمور احلياتية وال يكون ذلك إال با           
                                                                                                        ومعرفة طبائعهم املختلفة وأيضا تعدد طرق املعرفة يف أشياء عديدة سواء يف هلجات ولغات خمتلفة أو عدد من            
                                                                                                               احلرف واألعمال اليت قد تعني املسلم على التعامل مع املواقف الطارئة حىت ال يكون املسلم أسريا لعادة ما قد                   

   .                                          األعداء أو يف عدم إجناز املهام املكلف ا بنجاح                          تكون سببا يف وقوعه يف براثن 



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

 

  
  ٣٢  

                                                                                                               وإىل هنا نكون قد انتهينا من بيان املبادئ العامة لألمن يف اجلماعة املسلمة متوجني املوضوع خبري الكلم مـن                   
    ).                                                          الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون   (:           قول اهللا تعاىل

                                                                                       هللا يف كل موقع جيب أن يستقر ذلك الفهم اإلمياين يف قلبه وعقله فال يشوب إميانه ظلم                                        فاملسلم العامل لدين ا   
    أمن   …                                                                                                        لنفسه أو لغريه، ومن كانت هذه سجيته فليستبشر بوعد اهللا له من األمن واهلداية يف الدنيا واآلخرة                  

   .                                                          يف الدنيا من مكر األعداء وغدرهم، وأمن يف اآلخرة من الفزع األكرب
  آمني ..نا من اآلمنني يف الدارين يا واهب األمناللهم اجعل

  

 
 
 
 
 

                  ويعينوم ويعينوم                                                                             هل يقاس ما يفعله الذين يوالون الكفارهل يقاس ما يفعله الذين يوالون الكفار        : ( : (                                                     لعلي حفظه اهللا السؤال التايل      لعلي حفظه اهللا السؤال التايل                                      سئل الشيخ حامد ا   سئل الشيخ حامد ا   
      ....                                    ، فكان مما أجاب به ، فكان مما أجاب به        )  )                                                 م بفعل حاطب رضي اهللا عنه ؟م بفعل حاطب رضي اهللا عنه ؟    اا              على خمططعلى خمطط

                          هلم بفعل حاطب هلم بفعل حاطب                                                                                                                                               مثل الذي يشبه ما يفعله احلكام اخلونة يف مواالم الصليبيني وإباحة بالد اإلسالم           مثل الذي يشبه ما يفعله احلكام اخلونة يف مواالم الصليبيني وإباحة بالد اإلسالم                 (( (( 
                                                                         ويصبح وميسي يفجر بأمه وابنته وأخته ويصبح وميسي يفجر بأمه وابنته وأخته            باحملارمباحملارم                                                        ل الذي يشبه من يستحل الزنال الذي يشبه من يستحل الزنا       َ  َ  كمثَ كمثَ             مثلهم مثلهم                    رضي اهللا عنه رضي اهللا عنه 

            يستحل يستحل                             ل رجل يشبه منل رجل يشبه من            أو كمثأو كمث         !!  !!                                                 ما لبث أن تاب وأناب وندمما لبث أن تاب وأناب وندم            شهوة فشهوة ف                                                      يشبهه مبن نظر إىل امرأة نظرةيشبهه مبن نظر إىل امرأة نظرة
ـ                                                   ل الذي يشبه مستحل الربا    ل الذي يشبه مستحل الربا               َ  َ أو كمثَ أو كمثَ          !!  !!                                    مث تاب وتصدق عليه     مث تاب وتصدق عليه                     ً                  ً  مبن صفع غالمه ظلماً     مبن صفع غالمه ظلماً              نبياءنبياء            قتل األ قتل األ  ـ ال       ذي ذي     ال
                                                                                                                                              وقوانني حتميها وورط ماليني املسلمني يف هذا احلوب العظيم ، ودافع عنه أنه فائدةوقوانني حتميها وورط ماليني املسلمني يف هذا احلوب العظيم ، ودافع عنه أنه فائدة                مؤسساتمؤسسات                أسس لهأسس له

                      وأناب وأخرب وأناب وأخرب                                                                                               ه مبسلم باع بيعة شرعية وكتم عيبا يف السلعة مث تابه مبسلم باع بيعة شرعية وكتم عيبا يف السلعة مث تاب                                                  ش االقتصاد وليس ربا ، يشبهش االقتصاد وليس ربا ، يشبه      تنعتنع
                     أجلكم اهللا  أجلكم اهللا --            القيح القيح           بول وبول و                                              خبزان مليء من العذرة والخبزان مليء من العذرة وال                                                    أو كمثل الذي يشبه من جاءأو كمثل الذي يشبه من جاء         !!  !!   هه                    ي ليعفو عني ليعفو عن          املشتراملشتر

                           دم على بسـاط      دم على بسـاط                                                                                   فمأل ما هنالك من الننت ، مبن سقطت منه قطرة         فمأل ما هنالك من الننت ، مبن سقطت منه قطرة                                                                    فألقاه يف مصلى املسجد عمدا ،       فألقاه يف مصلى املسجد عمدا ،      --
                  وتطويعهـا  وتطويعهـا                                         يف يل أعناق النصوص     يف يل أعناق النصوص                                                    هؤالء الذين جندهم الشيطان   هؤالء الذين جندهم الشيطان            !!  !!                     ندم وغسلها ندم وغسلها          مث  مث                               املسجد اونا منه  املسجد اونا منه  

                  ً               ً شد الناس عـداوةً شد الناس عـداوةً   أأ              الصلييب الصلييب                       يب الصهيوينيب الصهيوين           األجن األجن                   وأي أجنيب وأي أجنيب--                                                                          ألهواء الذين باعوا دينهم وأمتهم لألجنيب     ألهواء الذين باعوا دينهم وأمتهم لألجنيب     
                                                             هم من أعظم البالء على أمتنا ،     هم من أعظم البالء على أمتنا ،                         الطاغــوت  الطاغــوت                                                                        ليتصرف يف أمتنا وبالدنا وخيضعها ألحكام       ليتصرف يف أمتنا وبالدنا وخيضعها ألحكام      --              لإلسالملإلسالم

       يف   يف                                                        ئمة املضلون ، وقال عنهم عمر       ئمة املضلون ، وقال عنهم عمر                                                     أخوف ما أخاف على أميت األ     أخوف ما أخاف على أميت األ            :  :                                                 وهم الذين قال عنهم النيب      وهم الذين قال عنهم النيب      
                            أفسد الـدين إال  أفسد الـدين إال          وهلوهل    : :                                                   ، وقال ابن املبارك رمحه اهللا ، وقال ابن املبارك رمحه اهللا       آن آن                                 جدال منافق بالقرجدال منافق بالقر    : :                               سباب هالك الناس سباب هالك الناس   أأ          بيانبيان

    --               ً            ً وليس منافقاً وليس منافقاً                     ً               ً  أنه كان مؤمناً    أنه كان مؤمناً                                                     فيما فعله حاطب رضي اهللا عنه     فيما فعله حاطب رضي اهللا عنه                   والفرق  والفرق         ،    ،     اا                                     وأحبار سوء ورهبا    وأحبار سوء ورهبا               امللوك  امللوك  
                                يتخلف ، فعلـم أن     يتخلف ، فعلـم أن              ال  ال         وعدوعد                 إذ هو   إذ هو                                 بنصر اهللا لنبيه      بنصر اهللا لنبيه                              ً                          ً  وهذا يقتضي أنه كان موقناً      وهذا يقتضي أنه كان موقناً     --                            بشهادة النيب   بشهادة النيب   
                                                        يعود بالضرر على اإلسـالم ، فهـو   يعود بالضرر على اإلسـالم ، فهـو                      مكة وال   مكة وال                                      حيقق له تأمني أهله يف    حيقق له تأمني أهله يف                     ً            ً ستعلمه حتماً ستعلمه حتماً        ٍ    ٍ  خبربٍ  خبربٍ             ً             ً إخباره قريشاً إخباره قريشاً 

                     ببعض نبـأ     ببعض نبـأ                                                              كما لو أخرب املسلم األسري الكفار     كما لو أخرب املسلم األسري الكفار                                       ضرر منه البتة ،   ضرر منه البتة ،                              يعلم أنه ال    يعلم أنه ال                   ً                 ً كمــن يفعل فعــالً  كمــن يفعل فعــالً  
                ك مقابـل  ك مقابـل                                                           ً                                                                                     ً                            ااهدين يعلم أنه ال فائدة تذكر منه لألعــداء ، وال يبلغ ضرراً يذكر على اإلسالم ، ينبئهم بذل              ااهدين يعلم أنه ال فائدة تذكر منه لألعــداء ، وال يبلغ ضرراً يذكر على اإلسالم ، ينبئهم بذل              

              .. )) .. ))                     أن يطلقوه أن يطلقوه 

   



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
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    ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا ق ات ل وا ال ذ ين  ي ل ون ك م  ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا ق ات ل وا ال ذ ين  ي ل ون ك م  ُ   ُ      ِ َّ     ُ  ِ َ           ِ َّ      َ      ُ   ُ      ِ َّ     ُ  ِ َ           ِ َّ      َ    
ِ  ْ َ ً   َ       َ َّ م ن  ال ك ف ار  و ل ي ج د وا ف يك م  غ ل ظ ة  و اع ل م وا أ ن  م ن  ال ك ف ار  و ل ي ج د وا ف يك م  غ ل ظ ة  و اع ل م وا أ ن     ُ   ِ      ِ  ْ    ِ َّ ُ ْ     ِ َّ َ     َ     ً َ ْ  ِ   ُ   ِ      ِ  ْ    ِ َّ ُ ْ     ِ

ِ  الل ه  م ع  ال م ت ق ني الل ه  م ع  ال م ت ق ني    ْ       َّ     ِ   ْ       َّ         
  

    ...                 أخي القارئ الكرمي 
                                                    طعنا تبسيط وشرح بعض ما حتتاجه من أمور اإلعداد                                نرجو أن نكون قد است    

                                                                         للجهاد يف سبيل اهللا تعاىل ، ونوصيك بالصرب واحتساب األجر من اهللا تعاىل             
                                      ً                                              ، وال يعرفن امللل أو اليأس إىل قلبك طريقاً ، و ال تطلب الراحة فالراحة عند                

  .      ٍ               أول قدٍم تضعها يف اجلنة 
                                  وهي قتال الصـليبيني ومدافعتـهم ،                 ً     ً      ً            إن علينا واجباً كبرياً ومهمةً عظيمة أال   

                                                                      وحترير جزيرة العرب من رجسهم هم وعمالئهم ، وتطهري أرض املسرى من            
                                                                               أحفاد القردة واخلنازير ، ونشر هذا الدين يف بقاع املعمـورة كمـا فعـل               

   .                                           أجدادنا من صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
                          تعاىل التوفيق والثبات                                                       ولتعلم أخي الكرمي أنه بالصرب واالحتساب وسؤال اهللا       

                                                                       واإلخالص فإن مسألة اإلعداد واجلهاد ستكون لك بإذن اهللا كاملاء للسمكة           
                              إن ااهد وحاجته للجهاد وتعلقه   :                                             ، كما قال الشيخ عبد اهللا عزام رمحه اهللا          

   ..                           به أصبح كحاجة السمكة للماء 
                    ٌ    جهاد املؤمنني هلم حياةٌ   

 

 أال إن احلياة هي اجلهاد                      
 

 


